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Capa de Processo

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 018/2020 - PMP
Processo re 056/2020

OBJETO: Conlrafaçao para Prestação de serviços de perfuração e
instalação de poço semi- artesiano paro irrigação do gramado do
campo de futebol da Vila Café da Roça neste município de Pium-70

RAYLLAN E bUVEIÃPAUJO
Preãderte da CPL

çantins Prefeiturn Municipal de Pium

Pium - TO, 08 de junho de 2020.
ASSU oro:

Prestação de Serviços

Item
01

Unidade

Descrição

Quant.

V.Unit
115

18 Total
R$

Prestação de serviços de perfurando e
Instalação de poço semi- artesiano para Sennos
irrigação do gramado do campo de futebol
da Vila café da Roça neste município de
Pium-TO.
TOTAI. GERAL ESTIMADO EM R$

ClassItitação O ry,onentarra
0003.0000.27.813.01136.2047

Modalidade:
( x Dtsponso

) Inesignillidade

Licstateo
I ( 1Convite
I I Pregâo

MI da de Preço 1 ) Concorrén

Finalidade:
jusiofirativa; Co t] atação para PrebtaÇa0 de serviços de per
da Vila CaR da
irngaçào do raiado do tampo de fu

JOSÉ AMAI
Secretário UR I

instalação de poço soou arLosiano para
un ideio de Pium-TO.

S DA SILVA
Administração

RUificaolo de DL-pElrLa uipenro de Finança
Piou, - 10, em 00 de junho de 2020.

PAULO ' GIS AIRES COMES
Seu ido o FillallÇaS

Autorizo observando as normas legais vige
Dr. Valfie
Mura - TO, em 08 de junho de 2020
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HIDEONORTE POÇOS AREM NOS DA
CNEECC.964DC0/0001-16
QUADRA 904 .SUL AT C:21LT 02 S 05. CEP: 77 23356 P LMAS TO
EMAIL. NEDRONOITTEEPASITEGMAILCOM

IEN2ms

CLIENTE: Prefeitura de PIUM
LOCALIDADE: PIUM - TO
PERFURAÇÃO SE Dl POÇO TUBULAR
OBRA:

Prolundidade edimade
mo.

PODO METROS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEflUçÂOMSTALAÇAC
ATE SAIDA 009090 DEME
ARTESIANO ECOA BOMBA

ÃIIIIGE1:1

ui

01

40mt

Prefeitura de Pium perfuração de peço no campo de
futebol Assentamento Café da Roça

PALMAS IA

a:

alserraTan

FORmanE

ife.....
PAGAMEW°:IiI
VISITA
AS: mi -a cjc
67a7o.
MertaannleT,93411-laeo

VAUDAD DA PROPOSTk .0 DIAS
EXECUÇÃO DA PERFURAÇÃ0:8
DIAS
”4100 DA OBRA: A COMBINAR
GARANTIA DO POÇO: 60 MESES
METODO DE PERFURAÇÃO!
ROTOEN MAMO°
EMPRESA OTPANTE PEIO SIMPLES
NACIONAL

MORENO ti MORENO LTDA-ME
CNPJ EL647.500/0001-90 INSC:E9.463.289-0
CLIENTE: PREFEITURA MUMCIPAL DE PIUM TOCANTINS
ENDERE O:
CIDADE/UF: PIUM-TO
FONE:33681 EE9
VALIDADE : 90 DIAS
Prefeitura de Pium perfuração de poço no campa de futebol Assentamento cate da roça
FITEM

01

Und

01

DESCRIÇÕES

TOTAL

Valor
unitário

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E.
40mt
INSTALAÇÃO ATÉ SAIDA DO POÇO SEME
ARTESIANO .COM BOMBA

6.800,00

Gurupi Tocantins 15 de Abril de 2020.

g

lirn n bwirvú

kt.„ 1/ VÁ/Min

MORENO IR MORENO LTDA-ME
CNIM: 21.647.500/0001-90
E 1 847.500/000 1- B61
E 2

MORENO E MORENO IMA
RIM% 001.030.07
CEP:17.421.000
sio Jorge
GURuPi-TO

Av.Goias 327800-03 LT-02 Centro CEP: 77-410-010 piso superior Telefone (63) 3312-7041 e-mail:
canstru.Mil@outiookicom.

Razão social: Adailton Miranda Gonçalves
Endereço: Rua alameda das rosas numero1795 setor sul ParaisoTO
Telefone: (63) 985138043
Validade da proposta: 90 Dia
Data: 19/05/2020
ORÇAMENTO

Prefeitura de Pium perfuração de poço no campo de futebol Assentamento café
da Roça
ITEM QUANT ESPECIFICAÇOES

VALOR
UNT.

01

ASSINATURA

Prestação de serviços
de Perfuração e
instalação até a sa ida do
poço serne artesiano.
Com a bomba

Oefterzi 1-4-z- 019(11
CPF: 388.941.061 87

VALOR
TOTAL

40mt
6.500,00

os
fláLarti
EstoJa.

Toesfilierq Prilkilura Municipil LI YiLiin

JUSTIFICATIVA
OBJETO

Prestação de serviços de perfuração e instalação de podo semi- artesiano poro irrigação
do gramado do campo de futeboi da Vila Café da Roça neste municipio de Pium-TO.
JUSTIFICATIVA

A presepe Contrafação se 3/Elifica pela necessidade do Secretária Municipal de
Esportes em realizar serviços de serviços de irrioação no pratada da campo de futeLool do
da Vila Café da Roça neste municipio de Pium-TO.
Deslo fdla, será realizada a contratação através de Dispensa de Licitação, com
pesquiso redrado, verificando-se se os valores ap resenfados estão em, conformidade com
os praticados no mercado e se apresentam de maneira vantajosa para a Administração
iro mive quarto cãs condições do execução dos serviços
Justifico o procedmento de Dispenso de Licitação com base no Artigo 24 do
inciso II do Lei 8.66W93 de 21/06/93e suas alterações posteriores comunicando a
contratação da pessoa Rica atender lel necessidade
Ao cumprirnerlá- o 5.011C111amos a Vosso Excesencio que autorize o Cabtrotação
do profissional abaixo cara a realização dos serviços em lazão ao valer e dada da
urgente realização dos serviços, solicita ainda a viabilidade de contratação direta e por
Dispensa de Licitação Para tonta apresentamos a Proposta do prestador de serviços:
ADAILTON MIRANDA GONÇALVES, pessoa física, CPF: 388.941.061-87, residente em Forais°
do Tocantins - TO axe propõe o realização aos serviços •pe:o menor preço sendo que o
valer da carnação se enquadro nas determinações conslantes do Art 22 da lei S.646/1963
suas ai:ereções posteriores
Por emas razões assim sendo, atendendo o disposto no Artigo 24, inciso II Ga -ei
rã 8.666/93, e de Formo a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei apreserramos a
presente iustidéotiv0
PiuM- 10. 09 de junno de 2020.

JOSÉ

LVES DA SILVA
:I 1 !lis roçou

`t4isbei
ird
nicitiOft
Esiode do laranlins Preferlwra Municipal ti Pium

AUTUAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO N.' 016/2020-PMP
DISPENSA N 056/2020-PMP

ASSUNTO: Prestaçâo de serviços de perfuração e instalação de poço
seni- artesiano para irrigação do gramado do campo de futebol da
Vila Caié do Roça neste município de Pium-TO.

UNIDADE ORÇAMENTA nA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Pium - TO, 09 de junho de 2020

RAYLLANNE GOUVEIA DE ARAÚJO
Presidente da CDL.
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Estado do Tocantins
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO nr 018/2020 PMP

0 Prefeito do Município de Pium - TO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nv 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve.
01 -Autorizar a contratação nos seguintes termos:
Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, int li da Lei Federal n2 8.666/93 e todas as
alterações posteriores;
Objetivo: Prestação de serviços de perfuração e instalação de poço semi- artesiano para irrigação
do gramado do campo de futebol da Vila Cafe da Roça neste município de Pium-TO.
Autorizara Contrafação: ADMITON MIRANDA GONÇALVES, CPF: 300.941.061-117, no valor de
RS 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
02 - Autorizar o Empenho das despesas resultantes da presente contratação em dotação do
Orçamento vigente para 2020, e a Nota de Empenho que fará parte deste processo.
Por tint que seja encaminhado ao setor competente para providencias seguintes,
Pium - TO, aos 09 dias do mês de junho de 2020.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÕNEOS

(Válida somente com a apresentação do Cgf)

Nome completo: ADAILTON MIRANDA GONCALVES
C PF/CNPJ: 388.941.061-87

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidaneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei ir 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda mia
notificados do teor dos acórdãos condenai/irias, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado bem como aqueles cujas apnaciaçdes estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:30:31 do dia 15/06/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
Imps://contasácu.gov.hdordsdby—FNIDONEONERIFICA
Código de controle da certidão: 6V8L150620083031
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

OSIOD2029

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: ADAILTON MIRANDA GONCALVES
!OPE 308.941.061-87
Reasalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que viereni a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretarie
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional BéGFN).
Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da POEN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd .do parâmato Único do art. 11 da Lei nv
8.212, do 24 de julho de 1991,
A aceitação desta cedido está condicionada a verirmaçãe de sua autenticidade na Internet. nos
endereços <httpárdb.gov.br> ou chtlp://www.pgitnigov.brà.
Certidão emitida gratuitamente cern base na Portaria Conjunta RFEIllaGEN n 1.751, de 2110/2014.
Emitida âs 14:58:34 do dia 09(06(2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até Mi/12(2020.
Código de controle da cedida°. 7835.7FE7.DEA9.8D1D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento_
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,SFORMAÇÃO IMPORTANTE

_ -

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
Departamento de Finanças e Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - 153/2020

NOME: ADAILTON MIRANDA GONÇALVES
CPF/CNPJ: 388.941.061-87
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA DAS ROSAS N°1795. CETOR SUL, PARAISO- TO
CERTIFICAMOS, a pedido de parte interessada, que inexiste débito impeditivo da expedi*
desta certidão em nome do contribuinte acima identificado, até a presente data, ressalvado o direito de
a Fazenda Pablica Municipal cobrar quaisquer divida de responsabilidade do mesmo, que vierem a ser
apuradas.
Finalidade

NÃO CONSTA DÉBITOS

Pium — TO 09 de JUNHO de 2020.

VÁLIDO POR 3 MESES"

Av. Diágenes de BOM, 01, ST. Alta da Boa Vista, CEP: 77570-00, Pium—TO, Fones: (63)3368-1228
e-mail: coletorld-pilim(Octmall.com,

ã

Número da Certidão'

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

2805368 I

SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTARIA
DIRETORIA DE GESTA° DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA FÍSICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:
NOME ADAILTON MIRANDA GONÇALVES
CPF:

388,941 061-87

ENDEREÇO: AV. TIRADENTES N 21
MUNICÍPIO

NOVA ROSALANDIA O

FINALIDADE
LICITAÇÃO
HISTORICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA
FUndamentaç8o Legal -

Arte 65, 66 e 67 da Lei 1288. de 28 de Dezembro de 2001 Fica ressalvado e direito

do a Fazenda Reale:3 Estadual inscrever e cobrar qualquer divida de responsabilidade do contribuinte acima,
que Vier a ser apurada.
Validade - O prazo de validaae da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.
A autenticidade desta Certidão devera ser confarlaoa via Internet, ro endureço

httpJaavaa.to.govbrisefaz

A Cerlidâo expedida com erro, dolo, sinuÂação o..4 fraude, responsabiliza, pessoelrnerte ,o servidor que a expediu,
pc'o cradae tdbutúraa assegurando u direito de regresso
'Matada Via ENTERNEr
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Esta cartÚdia avia vinculada ao numero do CPF. CNPJ ou I
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF; 388.941.061-87
Nome: ADAILTON MIRANDA GONCALVES
Data de Nascimento: 26106/1968
Situação Cadastral: REGULAR
Data da Inscrição: anterior a 10111i1990
Digito Vedfleador: 00

Comprovante emitido Os: 15:02:25 do dia 09/06/2020 (flora e data de B aia)
Código de controle do comprovante: DE2A.2F97.034E.68F2

mima

Este documento não substitui o 8éunprovorbie as 1:8cdorkiirio CEP'
INIndele aprovado pela INIRFEL ri" 1.548, de -13/02120/5 )

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome ADAILTON MIRANDA GONCALVES
CPF: 388.941.061-87
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ê certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributados administrados pela Secretaria
do Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (UAI» (unto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFNI.
Esta certidão se releia â sitsacão do sujeito passivo no âmbito da REEI a da PGFN e abrange
do parografo unas do cri, 11 da Lei n°
inclusive as contribuições sociais previstas nas Orces 'a' a
8.212, de 24 de Julho de 1991
A aceitando desta certidão es1ã condicionada g verificaçáo de sua autenticidade na Internet, nos
endereços Dittpifirês.govibr> ou <ryttp://vpm.pgin.gochrs,
Certidão emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta PFB/PGFN n° 1151, de 2/10/2014.
Emitida és 14:58:34 do dia 09106)2020 Filara e data de BIBSiiia>.
VâildEl até 05/12/202R
Código de controle de certidão 7935.7FE7.0EA9.801D
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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CONTRATO

r4-. 037 DE 09 JUNHO 'e 2020.
Draw de contraio reddilaclo (?1.1 fi

AILNICIEW DE PlEll

17PÉSId{:a0
ADAILTON 122/11.4.NDA GONVAL 'ES para .
de »00/ YCiLII ormociou

seolIÇOY

de
1,0

Vila Gadd da Roo, unoncipio de Piden-TO
sede na Situada
O MUNICiP10 DE PIUM - TO. peSiall jrnidica çle direito páblico interno. com
no Av: DiUgenes çle Dito n" UI. •Setor Alto da Boa visto Munieipio de PIUM — ]O.c com foro no Comarca
09. neste ato legalmente reprmsentedn por seu Prefeito
de PiuniRO. CNPJ (Ml:) n2 01 I 29..197/0001 Municipal. Dl< VAI DEN1111 OLIVEIRA BARROS, konnilego. casado médico. inscrito no 12PIMNIF áuli
is" 055 892 6113-10, doravante denominodo CONTRATANTE..
podador do CRIR

E ADAILTON MIRANDA GONÇALVES. pCSSOR

domiciliado na Rua Alameda das Rosas, ri` 793,
122_941 061-87. RO n 391.532 SSP/TO. residente e
TO. doravante denominado CONTRATADA, tem entre Si, iliba) e
setor Pouso Alegre. Parais° do Tocantins 2
011;11 e piesecitu i,islr,iiiienlo elaborudo de acordo com minute examinada pela
adeusitdo. e eelebiam per ii
"es vi" do disposto mi tini ágiatái minio do cri. 38 da Lei
assessoria junhos da Pretánura Nionieipal de
ms, e de conlonuidade com o disposto no ru it 61 a Lei
ti &2166 de 3 i de tunho de 1 ,103. e SLIM- alleonui
266.6.1993_ esaiado no L0eO d Ds,iensa ii 0i82020. do Mnnicipio de Intim- 20. para os sei viyol de
per0134o e inssoluçâo de poço semi -

arlesMno 'num irrigação tio gretundo do campo de futebol çln ViLLI Café

la Itoo., neste intimeipiá de nium-10 Mediante as cláusulase condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJE10
dam) parti inigaárto do goimad p do
1.1. Piestdsiãode â.i:L‘IÇOS de perfulaçáo e inmalucno de pop ],J5111- adoi
eampo de Vittebol da Vila Cal3 da Roço nesce municipio de Muni-10
CLAUSULA SEGUNDA: D DOCEIIENTAÇÁO
iiMalnes dos
2 1 A presraçAo dos seniços obedenetá ao estipulado nesse contrato, corno as disposições GO
-RI e
doeurneinos nue intearata o presente processo. que independente dc transcriçâo. nmeni parte miem
complementar deste 1114tIllillelitu

Cila,: Clilibd

3. 1 Os 51.11, 1C;11 5 Ull'151.1b]iMIL'ilidOi, tiú 111C ,iellie

.2011[110 11.1.3 IL3LLLL11

()LU

em :aziiss do HI11/1 ser

pei 'unido pela legislásào a quol vinouln a este CCILILLTIIÚ. idkali de submeler.se aos preceitos
principias do Leorni geral dos contratosc disposições de direiço
de direito público, e de tonna suplementar. os
privado.
. DO. CON IRA I AM E
CIÁL1 S1111 A QUARTA: DAS OBRIGA(2012 32
cdoliirme ,11surititinalso na eláusulii .ilisad COLLI entruda das militá
1 1 Ural& ir
heinitura. após as mesmas selem eonláridas e atestadas pelo Funcionário
Protocolo
riSCLUSiiilallib
Risponsaiel pelo setot
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 A CONTRATADA obrigo-se o executor os serviços em perfeita harLLiouij e conco,dinCia Ceai
1101M11Sodolndás pelo COJRATANTI. COM CSpeCd obsemitnein do lei vigente.

as
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52. Reall7or os serviços conforme solicitado, demonstrando aptidéo que ELt efiiça a ecessIdade
contratante, sendo responsável gelo equipamento a ser utilizado: na execuçâo dos serviço
5.3, Manter o contrato observando sempre a legislaçáo vigente aplieável a espécie.
5.1. Aceirar. MIS mesmas eendiçées conto:Riais. os acréscimos ou supressPes de serviços que se fizerem
necessários. uté os limites previstos no art 65. If 1' da Lei S.666/91. inclusise quanto aos valores, tendo
00110 base Cl valor inicial do contrato, mediante celebraçâo de termo ULULOU, sempre precedido de
iLlatiliCaliSSI técnica por pane do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO
6.1 O IllUSUMIC Contorno leni o valor de R$ 6.500,00 (seâ mil e quinhentos reais) conforme propos iLi 'e
preços. os quais sento pagos conforme execução dos serviços.
62. Fica expressamente estabelecido stue os preços contratados incluem iodos és custos diretos c Inslirctes
para a completa execução dos sere

9.

6.3. Os preços contratuaisserfro fixos e IITCUjilStáveis pelo peliodo do ventral:e.
RA. Os pagsmentes serilo efetuados mediaine apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor
competente. em at605 dias.
6.5. Ar nows liscaislfaturas que apresentarem incorcessRes serás, devolvidas as coutrarado para as devidas
Correções. () págsmento será feito mediante depósito em conta denegris a sei' informada na nosa fiscal
CLÁUSULA SPTINIA: VIGÊNCIA E DÁ EFICÁCIA
7.1 A vigência deste envidara será lie 30 (trinta) dias a pnriir da dam de sua assinatura. pudendo, a
Calalataala, mediante lenho aditivo, ser prorrogado 1501" igual periodo, com fundamento no art. 57, Oda° ],
da Lei S.66(1/93.
7.2 Ocontnqo poderá ser prorrogado de oficio, mediante jUStineativa.110R CaSOS previSIOS em lei.
CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorreiRes da aquisição da objeto do presente contrato ocorreréo por conte da dotação
UTyallIelaaria:
Maillilelballa da

Dinattiu

Secretaria de Esportes

11003.0008.27.813.0036.2047

[demento

Valor total
R$ 6.500,00

CLAUSULA NONA: DA RESCISÃO
9.1.bale contrato poder; ser :e:beim:lido iniilaternImente pot(' CONTRATANT

bUWOlailllefaa, ISLE;

seunne atendida a conseniénein iidiiiiliiStrjtiva do Servivto Réblico.
IT. CILHO a ressivfic do contrato independerd mente de interpelaçilo
9.2.A enien is do CO`, 'RAF ANUE.
judieial se estiajudicial. [Lundu sste:
1 - Não cumprir uaiSc]tier de suas obrigações contiatuais:
9.3 Na hipótese lo item 1 desta cláusula. A CON rilATADA

caberá receber o valor dos serviços

já executados.
9..i. Iksrreads rescisão por um dos incisos elencadss

irem 9.2. u COM RATADA poderá responder

por peidos e dalICIE cobrados adminisuativainente ou judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1 Sem pra/juizo da cobrança Alá perdas e danos. o

CONTRATANTE perdoa sujeitar

as seguintes ¡mond:alem

CONTRATA D

Ao Multa de Z 'A. Idois por cena)) do valor &bui do contraio_ no caso de Morcegão
DM da obrisacá(i!
1))

Multa de MA Idois por cento) do valo corresponder lu à parte contral('al não
cumprida. no caso de Desci:Ao:10 parcial da obrignyám

a) Milha de 0.06 ti Aseis eentesimos par cena)) par dia, titu caso de illeXCUL100 diária do
objeto deste contrato. ate o máximo de (30) trinta dias, a partir dos quais será
considerado descuinprimento parcial da obrigação. conforme :Miou :modos
(I) SIISfrellSk temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o
Municipio de PIUM —Ta pelo prazo que for fixado puiu Administração, em 1-111100
da natureza e da gravidade da falai comellda;
e) Declaração .10 inidonciAlade para licitar e econdar 00111 a AdministraDIS Priblica
eteriderando. pura imito. reracidCaeitis de falto, sua rintureza e gral:Wide. O ato de
declaração de inidoneidade será profsido pela PrefePurn Municipal, mediante
publicação no Diário ()SOÁ do Estado.
10.2. As in o Itas api ica das serão descontadas do primeiro págamentu devido pela CONTRATANTE ou,
em ate 30 (MIJO dias, contados da
toldo Porsitel deterá° ser recolhidas pela CONTRATADA
'2'5
intimasào, sub Alirila de inscricno na Divida Ativa para cobrança indiciai
111 .3. A aplicuçâo das multas iudependera de qualquer interpelação iidminiAtDdva ou judicial, sendo
eaigivel desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.
10.4. As multas c penalidades scrtio aplicadas sem prejUiZO das sanaDes eiveis ou penais cobiceis. ou de
processo administrativo.
10.d. A CONTRATADA será çiesiiticada. por escrito. da multa aplicada. Mando ao o prazo de 10
Ideal dias úteis para se doutor ineurrer ao Setor COMptlenle.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS TRIBUTOS.
os AMES tributários e encargos resultantes deste
11.1. ft da inteira responsabilidade da CONTRATADA
Contrato. ilKILISiVC os lICCOrrellieS da legislação trabalhista e da Previdéncia MAME.
paOra indenização A CONTRATADA por encargos
112. Elll Cato algum. o CONTRATANTE
residimos tlAi AugisIntalo irabaltista e da Decidi/meia Social. driundo tio ecoados 0011v a mesma e

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CORO
To paia dirima quaisquer duvidas oi iodas do
12 I. As partes elegem o foo da Comarca de Pium —
prescilte inAr1111101110 contratial, com renúncia expressa a qualquer outro por Maisprivilegiado oie seja
CA AUSULA DÉCIMA I ERC EIRA — DISPOSIÇÕES GERAIS
Sego sera dl preseFac Cuimtomo quer lot Asinisto pela Lei AS Dia de 2.1 de junho de L893. e alteimMes
13
nosteritnes como faculta. o inc.I do 8 A' e ait 6 Ala Dás ida Lei 8 n66
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CON rizA8 ADA telim ou venha tmmainit
'3.3 E por em.:Irem de amurdm assinai-11 este C011mato

02 (dois) vias de igual c‘oleOlo

-1009 de anho 2020.
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ADAILION MINANI GONÇALVES
CPP: 388.941.061-87
Contratado

EXTRATO DO CON I RATO NE 037/20211-PMP
Processo Administrativo' N 056/2020-PNIP
Modalidade de Licitação Dispensa
Objeto ã Licitação: prestação de serviços de perturaçdo e instalação de poço semi artesiano no Itrila Coi fe do
ROÇO, inumeipso de Pium-TO

Partes ADAIDON MIRANDA GONÇALVES CP ,- 3a8.941 061-87 e MUNICÍPIO DE PIUM -10 CNP. (ME) ria
01 139A9 70001 -09 .
Data de Assinatura 09/06/2020
GS GRIS)
Valor total 0.500.00SE is M E QUINA EM OS
D. Valdernir Oliveira Barros — Prefeito Mi ri

PUBLICADO
Emiz)(à_ I Oçt 1%.n.0
Comissão de Licitação

