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EDITAL / CONVITE 

Prestação de Serviços Jurídicos 
 

 

      A O.S.S. IRMANDADE DA SANTA 

CASA DE ANDRADINA, através de sua comissão de compras, 

torna público o convite a quem possa interessar, para 

participar de um processo licitatório, na modalidade de 

Convite, tipo técnica e preço, para eventual contratação da 

prestação de serviços jurídicos junto à REDE ASSISTENCIAL 

DE SAÚDE DE ARAÇATUBA, consistentes das unidades dos 

Pronto Atendimentos “Aida Valzo Dolce”, localizado no 

Bairro Santana, e “Edman Silvério Gazertta”, localizado no 

Bairro São João, ambos na cidade de Araçatuba, 

gerenciadas pela Organização. 

      O objeto do eventual contrato 

consiste na prestação de serviços jurídicos, na propositura e 

ou defesa de ações em que a contratante figura como parte 

ou interessada, além da assessoria e apoio jurídico aos 

interesses da contratante, assistência e assessoria especial na 

gestão de contratos e assistência administrativa, com 

advocacia e assessoria jurídica preventiva, assistência e 

representação perante os órgãos públicos e tribunais 

(judiciário e de contas), com disponibilidade de profissional 

por 04 horas diárias, de segunda à sexta-feira, com 

presença em regra na sede da contratante e quando 

necessário na cidade de Araçatuba. 

     No caso de interesse, e em 

havendo disponibilidade e capacidade técnica, o interessado 

deverá apresentar proposta contendo especialmente o valor 

global mensal, até o dia 29/04/2014, às 17:00 horas, na 

sede da Irmandade da Santa Casa de Andradina, para 

início no dia 01 de Maio de 2.014. 
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     Andradina/SP 25 de Abril de 2.014 

 

     DAVI CONTE MODENA 

    Presidente da Comissão 
 


