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DISPENSA DE LICITAÇÃO N. ° 020/2020 - PMP

OBJETO: Contratação de profissional para execução dos serviços de
elaboração do projeto de Arquitetura e Urbanismo de Revilalizaçao do
CANTEIRO Central da Ruo Doze (Praça Linear) do Município de Pium/TC.
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Asso oito I'restaçdo de Serviços;

Unidade

RPM

Descrição

01

Contratação de serviços elaboração do projeto
de Arquitetura e urbanista° de Revitalizaçâo
do Canteiro Central

Qttant,

VIMft,V.,Total
R$
111611 '

Se: puas

'I OIAL GERAL ESTIMADO EM Rã
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110110estivu: Centratmulo de profissionel pana usa-mimo dos servi os de elaborat-ão do projeto de Arquitetura
Le Urbanismo de Revitulização Ou CANTEIRO Central da Rua Doze I Prece Linear ) do Município de Pium/TO.
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Palmas. 01 de junho de 2020.

A Prefeitura Municipal de Plum.
Assunto: Projeto de Arquitetura e Urbanismo.
Proposta referente à elaboração do projeto de Arquitetura e Urbanismo de
Revitalização do Canteiro Central da Rua Doze em Pium (TO, conforme abaixo
descrito.

1 — Serviços
Valor de elaboração projeto de Arquitetura e Urbanismo

R$ 11.900,00
596.5000m2

Ama total do projeto

R$ 11 900 00

VALOR TOTAL

2 — Contatos
Ama Luciana Campos de Araújo Suarte
Celular (63)98404-8484
E-mail' luciana.to©hotmail.com

3 — Validade da proposta
Esta proposta terá validade de 30 (Sinta) dias a partir da presente data.

Atenciosamente,
LUCIANA CAMPOS DE ksinadodeferrnadNIIni por
=ANA CAMPOSDE ARMO
/21/4 RA UJO
SUAPTE.1361515ioo
SOARTE:86192625100 Dados 21111M113 11,104393W
Luciana Campos de Araujo Suarte
Arquiteta e urbanista
CAU: 35663-8

ARQUITETURA E URBANIEMpri
Palmas, 03 de junho de 202
À Prefeitura Municipal de Pium.
Assunto: Pagamento do projeto de Arquitetura e Urbanismo.
Encaminho a proposta de pagamento, referente â elaboração do projeto de
Arquitetura e Urbanismo de Revitalização do Canteiro Central da Rua Doze
(PRAÇA LINEAR) em Pium /TO, conforme abaixo descrito:
1 -Serviços
Valor de elaboração projeto de Arquitetura e Urbanismo

R$ 11.500,00
596 50,001718

Área total do projeto

R$ 11.500.00

VALOR TOTAL

2 - Validade da proposta
Esta proposta terá validade de 30 (trinta) dias a partir da presente data.

3 - Dados bancários
Antonia da Silva Alves
Banco do Brasil
Agência: 1667-8
Conta corrente: 5.473-9

4- Contatos
Aras Antonio da Silva Alves
Celular (63)99996-5212
E-mail: nia.alves@gmaiLcom

Atenciosamente,

ULLCALcd—

Antorna da Iva AlvesArquiteta e urbanista
CAU A32763-8

Los !
Palmas, 04 de junho de 2020.
A Prefeitura Municipal de Pium.
Assunto: Projeto de Arquitetura e Urbanismo.

Encaminho a proposto referente à elaboração do projeta de Arquitetura e
Urbanismo de Revitalltação do Canteiro Central da Rua Doze em Pium /TO.

1—Contatos
Aros Edna Shlrley Alves Pogglo
Celular: (63)98404-2928
ednashideyMuolcombr

I— Senelças
Valor de elaboração do projeta de Arquitetura

Urbanismo

R$ 12.500,013

Área' total do projeto

5%, 50,00m2

VALOR TOTAL

R$ 12500,00

Esta proposta terif Paridade de 30 (trinta) dias a partir da presente data.

Atenciosamente,

Edna ShIrley Alves Pop&
Arquiteta e utbangsta
CAU.A 52696-7

TERMO DE REFERENCIA
1 OBJETO

Contrata/são de prorssiona: para execução dos ...

„os de elaboração Cc

ArquIlelura e Urbanismo de Revaalização do CANTEIRO Centra: da -1vo Doze , F co.2
Linear) ao !Município de Pium/TO
2. JUSTIFICATIVA
A presente Consrotação se Hf Eco pela necessidade de elaboração co
projetos de coar -amo e orouitetura poma revitolizoção do Canteiro central da Ruo
Doze (Praça Linear:
Desta seita será realizada a contrafação através de Dispensa de Licitação
vegicondc-se se os valores apresentados estão em conformidade com os praticados
no mercado e se -Ir.: Asentani de moreia vantajosa poro o Administração Inclusive,
on c as condições da execução dos serviços.
Jusafiça o procedimento ce Dispensa de Licitação coro base na Ar ligo 24
ao inciso II da Lei &.646793 de 2 /06/93e suas alterações posteriores e na MP ris 961 de
06 de moio de 2070,
Ass isi, solichamos a Vosso Excelência, que auforize o Co-Matação de
profisãonal para a realização dos serviços, em razão do valor e diante da urgente
realização dos servfccs solicito ainda c viabilidade de contrafação direta e par
Dispensa de Dollaçáo
Por estos razões assim sendo atendendo o disposto no Artigo 24, inciso II
do Lei n© 3 666/93 e de forma c cumprir o disposto no ar 1. 26 da mesma lei
aprese oramos a presente L.91E:coava
3 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Item
01

Descrição
Conlralpçoo de Serviços elaboração do projeto de
Arquitetura e o:tunisino de Revilalizaçao da Conlelra

Unidade

Quant

V.1-0101 R$
dd ' .500,00

Serviço

%iiàtári
Lc1ta.stei
erede ele formem. Prelenui a M1.1111111$91$
1)$$$$Ji$10$ $$$J$$$$$3 $$$$
I Multiple de

1 Central do Ruo Doze PRAÇA
Pium/TO,

11 500,00

TOTAL GERAL EM R$

4 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Efetuar os doseamentos contam, e execução das serviços com entrada das natas
riscaistfoluras na crolocolo da Erereitura °pás as mesmas serem conferidas e
olestaaas par o re so sina ia responsável pelo setor.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A •CONTRA1ADA oorigusso a execulcr os serviços em perfeita harmonia e
concoragncia com as normas adotados pelo CONTRATANTE, com especial
observância do lei vigente.
Recixer os serviçcs contorne solicitado demonstrando aptidão aue salisfoca a
MdC...;idade do cor ier0 toerre sendo responsável pelo equipartLento a ser ulilizoda no
execução aos serviços.
Manter o contrato observando sempre a legislação viaente apindiel à espécie
Aceitar, nas mesmos condições contratuais, os acréscimos ou supressões de serviços
c.a se fizerem necessários ale os limites Previstos no art 65 § Is da Lei 8.666/93 ,
i ississ se quartis, aos calores, tendo com.e base o va,or inicio] aos serviços
DO PREÇO
O presente serviço tem o valor total de R$11 500,00 (Onze Mil Quinhentos Reais) os
quais serão pagos em parcela único. conforme acordado entre os parles
$

co expressamente estabelecida que os preços corirra -Focos ricluem toaos os custos

Nieto: e ilidires:á para n vompiena exercio/:o dos serviços
ds preços centralize s sorno fixos e irreajusfinveis peio período ao contrario
Os pagamentos serão efetuadas mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação
do setor competes' le eir até 05 ditas
As natos fiscais/retidos oue apresentarem écorreções serão devolvidos ao contratado
si les IC!.J` ereções

gr:nomeies sern

[DO' cúlia c ser moinado no nata fiscal

mediante depósito em canta

Istadu de Tu

ipei de I'dde

7.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da aquisição der Objeto do presente contrato ocorrerão por
=Ia da dolação orcomensánd.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS EM GERAL

Dotação

Cemento

0003,0002,04.122,0003.2006
3.3.90.36/3.3.90.39

7.

DISPOSIÇOES GERAIS

11.1. Remes se a o presente Contrato no quer for omissa pelo te. 8.666 de 21 de Anho
de 1.993.e alterações posteriores, como faculto o inc. Ida 6 32 e art. 62 do referido Lei

Prum - TO das 05 de 'unha de 2020.

JOSÉ

ALVES DA SILVA
n de Administração

Pelado elo Teceu tine Prefeito ro NIUlliCiral de Pium
"O Despenar de Mn 'empo P,oto

AUTUAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO 21°064/2020-PMP
DISPENSA N.° 020/2020-PMP

ASSUNTO: Contrafação de profissional para execução dos serviços de
elaboração do projeto de Arquitetura e Urbanismo de Revitalização do
CANTEIRO Central da Rua Doze (Praça Linear) do Município de PiuM/TO.

UNIDADE ORÇAMENTARIA . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pium -TO 08 de junho de 2020.

RAYLLANNE
UV IA DE ARAÚJO
---i
t
4Presidente da CPL.

Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Pium
"O Despertar de um Tempo Novo

PARECER IURIIIICO

Modalidade Da Licita:7M:

DISPENSA DE Ne 020/2020 PMP

Objeto:

Contratação de profissional para execução dos serviços de
elaboração do projeto de Arquitetura e Urbanismo de
Retaliação do CANTEIRO Central da Rua Dote (Praça
Linear) do Município de Pium/TO.

I - DO PROCESSO:
Os autos chegaram a Assessoria Juridica do Município para o
atendimento do art. 38 da Lei n°8.666/93, a fim de verificar a legalidade da dispensa de licitação que
tem como objeto a contratação de profissional pata execução dos serviços de elaboração do projeto
de Arquitetura e Urbantino de Resitalizadao do CANTEIRO Central da Rua Doze (Praça Linear) do
Municipio de Pitun/TO.
Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por
base, exclusivamente o DIO-CeSSO de disputam e a minuta do contrato e que em face do que
dispõe o artigo 24 da Lei Federal n7 8.666 de 1993, Decreto n." 9.412/2018 c Medida Provisória n°
961. Prestaremos a presente consultoria sob o prisma estritamente jurídico, ocasião cm que não nos
competirá em momento algum adentrar na an.ilbe aspectos de natureza eminentemente téCtlic4 ou
adminismadva.
Analisando o processo, v rifica-se que este encontra-se autuado,
contendo solicitação da secretaria responsável, termo de referência especificando o objeto a ser
contratado, certidão comibil com classificação e disponibilidade orçamentária.
É o relatório. Fundamento e opino

II — FUNDAMENTAÇÃO

Dispensa de licitação é a possibilidade de celebrarão direta de
CODURNI• entre a Administracão e o particular, nos casos estabelecidos no art. 20 da Lei
8.666/93.
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Observa-se que atei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa
de licitação, sendo este rol taxativo. Neste sentido, as lições do renomado Jessê Torres Pereira Júnior
"As hipóteses dc dispensabilidade do art. 24 consilmem rol taxativo, isto é, a
Administraçáo somente poderá dispcnsaose de realizar a compedçâo se
ocorrente imia das situamics previstas na lei reduza. Lei estadual, municipal
ou diante], bem afidiftl regulamento interno da entidade veiculada não poderá
criar hipótese de dispensabilidaele".

Pela letra do Art. 24,11, da Lei ti" 8.666/93 e Decreto re' 9.412/18 a
licitação SOMENTE será dispensevel quando o valor da contratarão a ser efetuada for de ate R$
17.600,00, importáncia essa que corresponde a 10% de R$ 176.000,00.

Da análise do dispositivo acima transcrito, constata-se que para as
despesas de pequeno valor nos termos do art. 24, 1 e 11, da Lei n 8 666/93 a Administtadao pode
tr

formalidades d

fi Todo ato de dis

la autoridade s ti

de sua publicado na imprensa oficial, haja vista a simplicidade e a pequena relevância dessas
contrai-ações.

Isso porque .o legislador entendeu que o vÉdor da contramão, abaixo
de R$ 17.600,00 para serviços e de R$ 33.000,00 para obras e serviços de engenharia, não justifica c.
dispêndio de parcela significativa de recursos em rigoaosos e minuciosos mecanismos de controle.

Assim, em observântia aos princimos da eficiência, da razoabilidade,
da proporcionalidade e da econotnicidade, nas hipóteses dos incisos 1 e II do art. 24 da lei
Licitações

ator ode abst

e • , ublica ão do ato dc . :Ade em

de

oficial dc

imprensa, unta vez que os custos para essa publicação podem ate ser superior ao valor da despesa
contraida.
A respeito do tema, o Tribunal de Contas da União adota igual
entendimento:
REPRESENTAÇÃO ATOS DE DISPENSA E INIANIGIBLLIDADL DE
to CONHECI IENE()
PROCEDÊNCIA. As Aposiçõeo É-aerizadas por dispensa ou mexambilidek de
butardo, premeu/És JIA 24, =Aos El e seguintes, VS, dele1r1 Fl Ale /9 „podem
Ser omdamentadas em dispensa de hallIS110, aLLetracias no et 24, incisos ç 1 , da
met& lei, quando os valores se coquadomic cor. Mimes estabelecidos CSEC
2
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dispositivo (Acórdão 1336/20116, Muni Relatos Minis= Ladra= Aguiar, DOU
07/0R/06).

Recentemente, foz editada a medida provisória n° 961/2020, alterando
as regras sobre os limires de dispensa de licitação, autorizando nos casos de obras e serviços de
engenharia az importe de até R$ 100.000,00 (cem anil reais) e para compras ou serviços o valor de até
R$ 50.001,00 (cinquenta and reais).
Assim sendo, verifica-se, datam t

o

mai dra

perfeitamente no disposto do Art. 24, II, da Lei n". 8.666/93, Decreto me 9.412/18 e Medida
Provisória n°961/2020 e alterações posteriores (Dispensa de Licitação).
III - DO CONTRATO
Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do contrato e

sua concordnch com aimposiçõet do Art. 55 da Lei de Licitagóes.
Traz o refrizio mandamento a obrigatoriedade de abordagem das
seguintes cláusulas nos contratos administrativos, podendo estas ser sumitnidas ou acrescidas,
conforme o CR5CV
Ara. 55. São cláusulas necessárias em todo coam= as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elemento Cs raetc.dsik,is;
II - o regime de mezzaçáo ou a for= de aintedunento;
III - o preço e as conditóts cie pagamento, os =tia data-hast c pedodidtlaste sio
reajustamento de preços, os tnité;os de atualização monetária entre a data do
admaPlomnandas niannaçaips e z do efetivo MR°1110°M
IV - os prazos de inicio Je etapas de execução, de conclusão, de =tupi de
otitervação e de recebimento definitivo, confonne o tas;
V - o crédito pelo qual =revi a despes; com a indicação da clasafitettio fundem'
programática e da =uxória eçonfinucai
VI as garantias °Presidas pata assegurar sua plena ClICCUÇãO, quando exigida;
VII - os direitas enu respainszbilidades das partes, as penalidade cultiveis e os valoras
das multas;
VIII os custa de rescisão;
- hci4t d direito d 161111i {ça d
IX
readva prevista no art. 77 desta Lei;
ad
X - as is undições de importação, a data c a taxa de =ano para conversão. quando
for o caso.
TU - a VinC1600 ao edital de licitação ou ao termo cpara dislantatal o" lline41$11-1. ao
convite e à proposta do licitante =cedo;
- a legislação aplicável á execução do °Adumo e especialmente aos as omissos;
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XIII a obesos/ao do contratado de manter, durante toda a cxeruMe do contpate, em
compatibilidade min as ()Emoções por ele ameruda todas as (undaynes de
ItabEtacio e quâticaçan ermidas na Lotação

Da análise dos tatmos da minuta do contrato vinculado ao processo de
dispensa, constatamos que este observa os

requisitos mínimos

CNigideS pelo

Ali. 55 11° lei de

licitações, tendo em vista que contem todas as clausulas pertinentes a esta contratação, não sendo
necesaána nenhuma correção.

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme explanado acima, abstraindo da conveniência e mérito
adminbtradvo e técnico, bern corno da execução de despesas, opmamos pela possibilidade juriclica
deste procedimento, cm conformidade ao art 24, II da Lei 8.666/93, 1)ecreto 9.412(19 e Me fiTo
Provisória n 961/2020.
Opina-se pela

possibilidade lu:Mica do nmeesso de dispensa

ressaltando a importância e obrigatoriedade da autoridade competente para proceder a formalização
do contrato com aquele que obteve o melhor preço, atendendo assim, R legislação.
Ressalvamos que o responsável pela cotação de menor preço, caso
connbtado, devera aptesenta± certidões das esferas federal, estadual e municipal
Ademais,. recomenda-se ainda a nomeação de fiscal de contrato,
quando da forrnafmação deste, nos termos do art. 67, para emitir relatório sobre cx efetivo
cumprimento do serviço.
Apesar liCne parecerita riba sia o responsável pela análise
conveniência dos atos e decisões administrativas acerca do objeto a ser contratado,
*RECOMENDAMOS eALERTAMOS ao ordeibador de despesas que analise e avalie a pedodicidade
de contrataçoes com objeto similares e se porventura a sornat6tia dos valores adquiridos anualmente
superar o valor previsto no art. 24 11 da Lei 8.666/9& Decreto 9.412/19 e Medida Provisória n°
961/2020, que se proceda a realizaçào de procedimento licitatório pata todo o período.

Avenida Diagene.s de Mia e Én—SetorAlio da Boa vina - CEP; 77.570 000 NUM - T
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I: KJf
var fl
ei

ntud

analisar ou acompanhar a execução do referido objeto, o qual esiará sob a responsabilidade do
ordenados de despesas e Fiscal do contrato.

É. o parecer, ism.j.
Pium — TO, 08 de junho de 2120,

PÚBLICO B
OAB/TO 246

ES ALVES
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITADA() na 02012020- PMP

['fele*, do MlInklphO de Pium - •1'0, no ase de suas

bucçõ eu que lhe são contendas

pela legislação CRI canon especlalmsnte a Lei Federal ri 9.666/93 e suas altecasPes posteriores, resolve:

Dl -Autorizar a conlintação nos seguintes termos:
Dispensa de Licitação, com lundamemo no art. 24, Inc II ria Lel Federal nis a.066/93 c todas as
altmadeos postei leres;
Objetivo: Comi atacqo de pi o fissional para execução dos serviços de elaboração do projeto dc
Ai- quitem' 'a e Urbanismo de Revitaluação do RANI CAPO Centra] da Rua Doze (Praça I mear] do
Municipio do Pium/TO
na
Auto, mai Contratação dd ProtisSionah ANTONIA DA SILVA AINES. CPF: 333.872.142-9b
valor total de Rd 11.500,00 (Onze Mil a Quinhentos reais).
02 - Autorizar O Empenho das despesas resultantes• da presente computação em dotação do
Orçamento vigente pat a 2(140, e a Nota de Empenho que fará parte ciesd processo.

tini pue asin encaminhado ao setor competente para providencias segoIntec,

pium — rei, aos 09 diasdo mês de junho de 2020

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

ET

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EFEITO DE NEGATIVA
CONTRIBUINTE

CPF/CEPJ.113.B72.143-91
Contribuinte ANTONIO DA SILVA ALVES
Endereço Oficial. ARSO 41. ALAMEDA 24, PI.13, LOTE 31„ PALMAS-TO
Endereço de correspondência: 403 S. ALAMEDA 24, N. 32.. PALMAS-TO
Finalidade. licitação
certificado que nesta data Constam danos pendentes em nome da pessoa f isica acima identificada. relafivos a tributos
municMak, não sendo impeditivos à ernissâo desta Certidão. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e
inscrever quaisquer dividas que vierem a ser apUradas.
Esta Cedidao refere-se exclusivamente à situação da pessoa Psica no âmbito da &Gretada de Finanças da Prefentwa
Municipal de Palmas.
Atenção' qualquer rasure nu emenda invalidará este documento.
Base legal: Ra 135 da Lei complementar rit 285, de 31 de Outubro de 201$, c/c a rt 2013 do código Tribtrldrb Nacional.
aoeitaçâo da presente !Certidão está condicionada e venficação de sua autenticidade na internei, no endereço
Mtp://cnd.palmadlungov.brivalldamdocunlentoi, oU em qualquer Agência de Pendas da Secretaria de Finanças, atrases do
numero identilkador e do oadigo de validação logo almsbus:

NUITier0 Identificador 333.872.149-91
Código de validação. 2abBfA5MASclo4D-565196

Palmas, 27 de Maio de 20O e 013:52.

Certidão válida atê 28 de Julho de 2020
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO PESSOA FISICA
IDENTIFICAÇÃO 00 CONTRIBUINTE:
NOME ANTONIA DA SILVA ALVES
CPF: 331872.14341
ENDEREÇO: CIO 3n8 SUL ALAMEDA 4 CASA O. SIN,

ZONA URBANA

MUNICiP10 PALMAS -TO
FINA UDA DE:
LICITAÇÃO
HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA
Fundamentação Legal

Ads. 65,86 e 67 da LeI 1208. de 28 de Dezembro de 2001- Fica ressalvado o direito

de a Fazenda Pública Estadual. inscrever e cobrar qualquer divida de responsabilidade do contribuinte acima,
que vier a ser apurada_
Validade - O prazo de validade da cerada é d trinta das contado da data da sua emiss-Ão
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço

http:Meww.to.gov.brisefaz

A Cerdo expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza. pessoalmente . o servidor que a expediu,
pelo credito tributário, assegurando o direito de regresso.
Entlda Via INTERNET

Aten55 o:
Qualquer rasura ou entenda Invalidara esta doctinlento.
Esta oerttidâo esta vinculada ao número do CPF. CIIPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão la I Anda no alie da Setetaria da Sazona do Estado do Tocantins htlp

2710512020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Proeuredolia-Geral d

Neelenal

CIMEDEONEGATNA DE DÉE1109 RELAIIVOS AOS TRIBUTOSFEDERAISE A DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Norrie- ENTONE\ DA SILVA ALVES
ReSSal ai
responsedlidaded sereno pasme sem] deetfiffedo que 'quere e eu epundas é zertlfiegdo que
diDo constare PendendeS em seu nome reletveee mediras Iribubrias adminielredes pela Decertaria
da Receita Federei do grega (RPM e e IrW.^95" wri Divida Atla da U^4°.
fuffàf à
PruCartIdend-Geral de Fazendo Nara& (II
GEN)
Este creldbe se refere e s lueçãq de elljelte passivo no are bilv de RFA e da POEN e ebrenge
Induerge Be eanglbuieDea Podam veneres nas alimpes ea d da pereprefo único de ao 11 da Là rf

eoeileesa deSta cenbdio P5119 [and denada à venzem de eurl aldentetage na Internet en
endereços àhtlp dritqgero ia> ou <RE No" pgià 9odbd>
Certo:ND amada graffirlamente com Ouse na Penaria Comunte RFEIPG5N11" I /51 de 800/E114
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Qualquer lema cer emende invalidará este documenta.
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Conselho de Arquitetura
Urbanno do Brasil

Registro de ResponsabIlldade Técritca - RRT

MMUNINE

Documento válido somente se acompanhada do comprovante de pagamento
Lei te 12.3 3, de 31 de dezembro de 7010:
Art. 47. O RRT sem efetuado pelo profissional as pela pessoa juddlcs rasos Ceei, por liceu-nédio da sou profissional habilitado le0eima ta
no CAV. An. 40. Néo sara efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa
Critica fess risévet. Ari. 5 À farte do Rine suiptarti o profissional ou e em rosa responsável. sem provo, dá rasponsabilizasie pessoal
pela violecê êfica e da obrigationedade da peralisaçâo do trabalho má a repule1zacéa da &vazão. muita de 300% (trezentos por césio)
sobra o vale da Taxa de RIU nas paga corrigida, a peei a aubação, com base na emaçais da Taxa Referencial do Sistema Especai e
Liquidação e de Custódia - RELIG. acumulada mensal menu, Mi o Ciam) dia do mês anterior ao da devolução dos recursos. acrescido este
montante de 1% (um par cento) no méis de efetivasse do pagamento. O d ou mento ~ceco (RRT) sem a nacessidade da apresentação
do comprou na de pagamento, poderá ser alada após e Ideraficação do pop mento pela compensação bancária.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME' A TONIA DA SILVA ALVES
Titulo do Pmfi

Registro aplanai: 4,32763-8

I: Arquiteto e Urbanista

DADOS DO CONTRATO
Contratante. Prefeitura Municipal de Pium
Documento de ident.ificeçáo: 01189497000109
Contrate: 01

Varrer centratelitionarados: R 001

Tipo de Contratante. órgão Público
Data de Inicio: 10/06/2020
Celebrad em 19/06/2020

Previa° de termino: 12/0612020

Apõe. a co cesto das af eidatlestéCnIcas b profisdonaf devefit procedera heixe desta RRT

DADOS DA OBRA/SERVIÇO
Enderen

Na: 01

AVENIDA TOCANTINS
Barro: SETOR CENTRAL

Complemento:
UB: TO

CEP: 77570000

Cidade; PIUM
Longitude: 0

Coardes das Secará:Boas: LattercIA e

ATIVIDADE TÉCNICA
Grupo d afiVraada: 1-PROJETO
SubgrUpe de Atividade. 1,1- ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES
Atividade 1.1.2 Projeto arquitetenloo
Unidade: m

Quantias e 596,50

Declaro o rendimento às armas de acessibilidade provisids em legislação e em comais técnicas pedi-POMOS pars.ss.sdiecaçõas abertas ao
pública. d uso público ou povetivas de uso calcês°, cornfornle g 1r Mo art. 56. de Lei n°13140, de Marre anos de 2010

DESCRIÇÃO
Projeto de arquitetura da routaleação da canteiro:central. rua 12,Parm-TO.corn área total construMa de 56450 na
VALOR
Total Pago

R$ 0,00

Atrancara Este Item &será Preenchido automaticamente pelo SECCAU após a Identificação do pagamento pela COMperreade0
bancêne Para comprovação deste documentos nenessene e apresentes de reSpeOlIVOCOMPOPPWMP de Pagamento

A autenticidade deste fiRT pode ser verificada effi. http Esticou Ripubegoebrtappfsewhip
com a chave 37W843 impresso em 22/06/20203s0907 26 por . lp 18729140239
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7. ASSINATURAS
Didata para as devidas fins da dINS1106 e obrigações sob as penas pretura na legrdasda agente, pie as Illfairlafflee cadisDadas Peste
DRS' alo Vertladrares o de atira respensabildadet6=nica o da
de

de

Pra

PreSeitUra Municipal de Pium
Documento de identificação: O11&S4g7OQ01O9

ANTONIA DA
A ALVES
CPF: 333.072143-91

Aautentradade deste RDT pDde9IN VellfiCad2
MUNISLCCall caubngavbriappiview/sinhemae
aram a ciava. DDNIS43 livram, era. 22/00/2990 s 09-07.28 part, lp 187 24 146 29
PdOini212

Conselho do Arquitetura e Urbanismo
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES IA10E/AIOS

(Válida somente com a apresentacno do CPF)

Nome complete: ANTONIA DA SILVA ALEIS
CFECNI/1 333./172,143-91

O l'ribunal de ("antas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
adota Menta/cade(e) AÃO CONSTA da relação de responsáveis internavas para
Parlleiltur de Iicittiçrio n" "(Inilllistraeão pfiblica Federal, por denistio deste Tribunal, nos
termas do art. 46 da Lei ti" 8,443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Má constam da rela0u c 011salõála para emissao desta certidão os responsemois ainda não
notificados do cope dos El eçordiaos condenatórios, aqueles idas CORdenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado. bem como aqueles cuias apreciações usieja suspensas em razão
de ininrousicau de recurso eorn efeito suspenSivu ou de dercisile judicial.

C:0MM° emitida
ensissee.

4:41:30 do

24/0612020, com validade de trinta dias a ventar dit

A veracidade das inibi:n:4es aqui prestadas podam ser confirmadadi,o sitio
IDONEONISISIFICA
Cedem du controle da mei dão: 2L011240620144330
Atuteno; qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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Figura 64 — Travessia em calçada com sinalização tátil direcional
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