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Capa de Processo 

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 021/2020 - PMP 
Processo no.066/202O 

OBJETO: Ccintratoção de empresa especializada para prestação de 

serviços na alimentação do Sistema CONV ESTADUAL na elaboração, 

accunpanIsamento e prestação de contas referente aos convénios 

estaduais para o Município de Pium- TO. 

RAYLIANN GO VEIA ARAUJO 

Presidentes:to CPL 
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Chistilicaçâotliçainentitrim Natureza de Despesa: 	CD: 

33.90.39 	37 

Mocialidade 	 

t 	) Dispensa 

Licitação: 

) inexigibilalude 	( ) Convite ( ) Tornada de Preço 1 )Concurrebicia 

I 1  Prego 	 

PAULO SI. 
Secre 

IO Al E • GO S 

'1/4aàdirEd 
IF91(iftíti 

F,UILI&rlo ocnnienshureitui slaticipol de 9L!!![ 

Ciem - TO, 22 de ranho de 2020. 

,1101dade 	Quant. 
Assento. Pres 

pitem  

"o de Serviços 

DeSerif 

     

V. Totan 
RS 

     

   

       

Serviços 
01 Contrafaço() de empresc 

especiditada para prestação de 

erviços na alirnentoção do Sistema 

CONV ESTADUAL, na elaboração, 

acomponliarnento e prestação de 

con las rei erene aos convênios 

estaduais para o Município de Pum- 

TO 	 
TOTAL GERAL  ESTIMADO EM RS  

lanalidadc: 
I ustalcutsvin Co: tratação de serviços de acompanbameni o, alunentaçao e prestação de contas referente atisl 
CEInVêni05 estadeais. tendo em vista, que o Municipio de Pium -TO. não dispõe de servidor capacitado para 

eserrer tal ativi :ide; sendo de extrema argAncia a presente  CUJI tçãO, 	 

Resueit 

JOSÉ R153 	A 	V 
Secretário 1imiti Nd de Administração 

1Mtificaçâo de Departamento de Cinattças  

NUM - rü, uni TA de jimbo de 2020. 	 

Autorizo observando as merinas  legais  vigentes.  

Piuni - ru em 22 de  junho de 2020 	 

Dr. Val 	pliveira Barros 
o Zitiniciu 
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A.5 Serviços 

PROPOSTA DE PREÇO 

A PREMIO:RA MU ICIPAL LIE PIUM U0 TCUAN CNN. 

Aprenentateelee litSLItinicapal do Prum -da essaprepostade preço, detalhada conforme Mento a 
baixo 

DESCRIÇÃO VALOR 
IINIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 Ç1ó MSSES 

PleSina0 	e Ser'içosnaalimentação do 
sistema 	GONU 	ESTADUAL, 	no 
elabotação, 	acompanhamento 	e 
prestação 	dc 	tontas 	referente 	a 
conventos estaduais para o manicipin de 

R2 1.000,00 RS6.000O 

°apraza pôr nes indi•cados se0 os. que N seguem: 

Valor 'lanar do Sentina RS 6.000,00 (Seta Mil Reais) 
Prazo de validade da proposta GO :sessenta) dna; 
Razão S ciai AS. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRE-ME 
CNN int . i 694 20 10001-94 
Inscrição Estadual C MENTO 
Endereço: Quadra 10 Sul Av, LO 03 Lote 16 SI 01 -Plano Diretor Sul 
C.Fdat 77, 204.190 -Palmas - TO 
Fone: OS )3224-635 
E-mail: a s teu Nesadataitelliteticmall coo  
Dados Nialçari09 - Banco do Brasil 
Agencizt 1286-4 
Corea C dente 972 14 

;21.694.;105/0001-941 
A2 StlialdiaialisateLNINELE11-1.1E 

1.0d 	̂Q'à Live 15 
FlauVOIEóbflul- 	1}Wo-Da; CALMAS 	 Tça 

Quadra 102.591 Av. LOS 09 Sala 01- Nano Diretor Sul-Palmas - TO 
a.s.servicissadmeirellitligmait com -Telefone 022.-92401-1545 / OG3-99927-7812 

CNP]: 21.694.205/0001-94 



Fkiá, 
PROPOSTA 01; PREÇOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM LIO TOCANTINS 

OBJETO: Apresentar a Prefeitura Municpal de Pium , essa proposta de preço 

detalhada conforme descrito abaixo: 

INVESTIMENTOS, 

IT DTO LIN: DESCRICAO DOSSERVIVOS VIA MENSAL VIR TOTAL 
Prestação 	de 	Serviços 	no 
acompanhamento, elaboração e 

1 6 	{Teses alimentação do sistema CONV R$1.700,00 10.200,00 ESTADUAL, 	e 	prestação 	de 
contas 	referente 	a 	convênios 
estaduais neste município. 

TOTAL R$ 10.200,00 

Os pra os por nós ndicados são os que se seguem; 
Valor total do Sertiço; R$ 10. 200,00 (dez ml e duzentas reais) 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 
Retà0 Social: JORGE'S Projetos Ft ApOio Administrativo 
CNP) nR; 27.925.370/0001-96; 
Inscrição Estadual ri.o; ISENTO 
Endereço: Q 406 NORTE AL 05 LT 03 QC 01 CS 93 - PLANO 
DIRETOR NORTE; 
Cidade: PALMAS -TO / Estado: TOCANTINS / CEP. 
77.020-098; Fone: (063) 9922 55372; 
E-mail: prgespadm@grnail.corn  
Dados Bancários - Caixa 
Econômica Agencia; 3459 
OP:003 
Conta Corrente; 01256-3 	 Palmas -7025 de junho cie 2020. 

JORGE 
C 

r 7. 
925 370/ O 001-961 MAEMEEEISJORE= 	EDUE F:620.EDEEerEoteEei 5.1-SE 

5GE005403 cALimo 	
EEEEE E CEP 

7104S4713 
1-22.1 

poio Adnainisfratino 
370)000146 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

A PREFEITURA MUNICIAPAL DE PIUM -TO 

OBJETO: Apresenta a Prefeitura essa proposta de preços detalhada conforme descrito abaixo: 

Prezado Prefeito, 

Pela presente submetemos a apreciação de Vossa Excelência, a proposta em eplgraf e. 

QT UNID ESPECIFICAÇÃO V. UNITÁRIO V. TOTAL 

06 mês 

Prestação de Serviços no acompanhamento, 

elaboração e alimentação do sistema CONV 

ESTADUAL, e prestação de contas referente a 

convênios estaduais para o município de Pium- TO. 

R$ 1.50000 R$ 9.0E0,00 

O prazo d duração dos serviços será de 1 (um) rnõs, a contar da data da assinatura do Contrato 
Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo rni(ilmo de •5Q 
sessenta) dias, contados da data da sua apresentação; 

Nos preços acima lã estão inseridos todos os custos com impostos, transporte, hospedagem, 
necessários à perfeita execução do objeto; 

cl) Os serviços serão executados por profissional devidamente habilitado. 

e) A forma de Pagamento será mensalmente, a partir da apresentação da respectiva NES e o 
consequente atesto do funcionário responsável pelo recebimento dos serviços. 

Palmas -TO, 25 de junho de 2020. 

Quadra 307 581 151 01. lote 11, Mano Dileto, Sul. CEP — 771051471 —Palmas -TO 
p-consul12.7669hotmalkory 	Fone: (63)9 9987-2516 
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TERMO DE REFERENCIA 

1 OBJETO 
Confiado:deo de empresa espécie:boda poro prestação do serviços ria alimentaçãq do 

Sistema COMO ESTADUAL, na elaboração. acompanhamento e prestação de contas 

referente aos convênios estaduais para o Município de Pium- TO. 

23USTIFICATIVA 
A presente Contrafação se Justifica pela necessidade de supode operacional no 

cue i f.fieFe mos Convênios Eslacluoi, com o intuito de contribuir e melhor informar Ioda a 

pe odministroiivo municipal. Formalizar diversas ações que possam Mental iodo o 

processo burocrático e trazer beneficies no resuitodo final dos processos em trâmite, bem 

como realizar c prestação de contos. 
Juslifico-se ainda a presente pela fato de que o Municipia de Pium não dispor de 

servidor iforsquitodu para exercer tal atividade, sendo de extrema urgência a prescrito 

neniontOÇO0 poro evitar Maiores:prédio/2s,  com falta de acompanhamento dos serviços. 

Desta feira, será realizada a controtação através de Dispensa de Licitação. comn 

pesovisa reailzada, verificando-se se os valores apresentados estão em conformidade Com 

os praticados no mercado. e se apresendam de maneira vorirajosc poro a Administração, 

inclusive quanto às condições ao execução dos serviços. 

inSfiSia0 Cs procedimento de Dispensa de Licitação com base no Artigo 2& do 

incise li da Lei 8.646/93 de 21606/94 e suas alterações posteriores comunicando o 

contrafação da empresa para atendei tal necessidade. 

Assim, solicitamos a Vossa Exceiência. que autorize a Contrafação da empresa 

abaixo poro o realização das serviços, em razão do valor e diante ao urgente necessidade 

aos serviços. 501MiTO ainda o viabilidade de contrafação direta e por Dispensa de Licriação. 

Para tonto aoresentan4os o Proposta do Empresa: 
A.S.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI-

ME pessoa jurídica, CNPJ: 21494.205/0001-94, 
com sede em Palmas- TO, que propõe a 

realização das serviços pelo menor preço, sendo que o valor da contração se enquadro 

nas determinações constantes do Art. 24 da lei 8.466/t 963 e suas alterações posteriores. 

Par estas razões, assim sendo, atendendo o disposto no Artigo 24. inciso II, do zei 

n© 8.666/93, e de forma o cumprir o disposta no art. 26, do mesma lei apresentamos 
a 

presente justificativo. 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 



Térée—
he  171- 

atmlo çlu 

de• empresa 

l 
especializado para prestação de l Sennflas 1 I 	 1 

1 sei viços no alimentação
06 MESES 

	

do Sistema 	 1 

1 	
CONV ESTADUAL na elaboração. 

	

1 
acompanhamento e prestação de 	 1 

1 	
contas referente aos cOnvanios 

	

1 estaduais para a MuniCipi0 de Pium- 	 1 

1 	
TC 	—H 

TOTAL GERAL ESTIMADO EM R$ 	
+  	f [O 

I 
	[ 	I 	_L 	6.000,00 

A- DO PRAZO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A einmesa contratado deverá executar os ser-aços a oarfir do assinatura do 

cotamo Rue fere vicenctic ate ts 1 ce dezembro de 2020 podendo O mesmo ser 

profrogago cor iguais e sucessivos periodos de acordo com o inciso II do Art. 57 da Lei n" 

8 666:66, e posteriores alteras ães dado a essencialidade dos serviços e por ser o mesmo de 

r ' 11111': 'Al j01 TiFILOGO 

5 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES 

5.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) aresta os serviços de acordo com as deermiricções constantes -este Termo 

de Referência 
b] Cumprir rigorosamente e resconsocilizause por lodos os serviços relacionados 

no tem 3 oeste termo de Referência disportiollizonco tais informações em tempo hábil 

para cumprimento dos prazos legais: 
c; Responder cor quaisquer atos e danos causados á Administração eiou a 

terceiros durante a execução 

dos serviços: 
Responsabilizar-Se pot todos as obrigações tributários decorrentes desta 

controlação tais como: salários e todas as obriooções aluutáHos sociais previdenciarias 

Trabalhistas e de acidente; de trabalha e demais encargos decorrentes dos funcionários 

envolvidos na prestação aos serviços objeto oeste -termo de Referência: 

Manter durante toda a execução ao contrato campo-a:adoce com as 

coligações ossuraldos Iodas as condições de habliitação e qualificação exigidos no 

r ;tem 	l 

Hol Contrafaça° 1 

Quina. H 	\Watt. 
R$ Descrição 

— 
sFijnidad1 

H 1  RS I 000 00 

V. Total 
R$ 

¡R$ 
I 6 000 00 



Lstailo cio Tocanlins 	NAU! 11 	gut] (IL l'iwu 

Processo zicilatgrlor 
g) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 

fizeren° necessários ao valor do objeto contratado. dentro dos limites previstos no parágrafo 

I° ao ortiga 65, da Lei re 8.666/93 e posteriores alterações. 

5.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

o) Proporcionar todos as necessidades para que o contratado possa 

desempenhar seus Irobargos centro das normas deste Termo de Referência: 

Acamparmos e frscalizar a prestação dos serviços por porte da CONTRAI ASA: 

Paralisar CL suspender o quaiouer lemos), a execução dos se-Aços, de forma 

parcial ou total, sempre que houver descumprimenlo dos normas preseslobelecidas neste 

Termo de Referência e no instrumento contratual; 

o Efetuar o pagamento dos serviços contratados na formo e prazo ceemos neste 

[ermo de Referência. 

6- DOS VALORES DOS SERVIÇOS 
O valor orçado cora o presente objeto e de R$ 1.000,00 (Hum ml] reais) mensais. 

incluindo Iodas as despesas poro a execução dos serviços, em conforrecodo com o 

eslobelecrdo no item 3 deste Termo de Referência, estando já inclusos despesas com 

tronsporle, clisnemoçao e outros despesas. 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

TI. As despesas decorrentes do aquisição do objeto do presente contrato ocorrerão por 

cantada dotação orçontenlaria: 

3.3.90.39 

ELDISPOSIÇOES GERAIS. 
8.1. Reger-se-à o presenle Contrato, no quer for omisso pela Lei 8.666 de 21 de junho de 
1.893, e alterações posteriores. como Moeria ojo I do § 3' e art. 62 do referido Lei 

8.666/93. 	
) , 

Pium - •fO, 26 de junho de 2021 

4.. 	
5i I rpftrMell)(R/A1. 

c. 	i. de Adm.inistração 

i 
Classlficaçõe Orçamentária: n Nalureza de RD: 

003.0002.04.122.0003.2006 Despesa: 37 
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piau.: uca in:ancipia 
Estado do Tocantins ?caulim, Municipal de Pium 

ODespenca:cie um hino/ Nov ' 

AUTUAÇÃO DE PROCESSO 

PROCESSO 1,16  066/2020-PMP 
DISPENSA N a 021 j2020-PMP 

ASSUNTO: Conlc-Cação de emoresa especializada para prestação de 

sei v cas na alimentação ao Sistema CONV ESTADUAL na elaboração, 

ocomoonhomento e orestacto de contas referente aos convênios 

esioduais para o Municipio de Pium- 10, 

Uraial 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 

Pium - TO, 26 de junho de 2020  

RAYLLANNE GOUVEIA DE ARAÚJO 

Presidente da CPL 



 

 

Folifier".1 
Estado do Tipanh3ns Prefeitura Municipal de Pium 

PARFCER IURiDICO 

Modalidade da Licitação DISPENSA DE .1CITA k0 — n 021/2020 nrip 
()bino Contraração de empresa especialwada para prestação de 

sernços na alimentação do Sistema CONV ESTADUAL, na 
elaboração, acompanhamento e prestação de contas referente 
aos convrnos estaduais para o Municipio de Pium/TO. 

I- DO PROCESSO: 

els autos chegaram a Assessoria Jurídica do Município para o 

atendmento do art. 3i8 da lei n" 5666/93, a fina de verificar a legalidade da dispensa de licitação que 

tem corno objeto a contrafação de ernpria especializada para prestação de serviços na ahmentaylo do 

Sistema CONV ESIADIJAT. na  elaboração, acompanhamento e prestação de contas referente aos 

ClIIIVPIIIOR estaduais para o Município de hum/TO, 

Iruchtlmente, deve-se salientar que a presente manifestação tonta por 

base, exclusivamente O DfIneS.R0 de dispensa em face do que dispiiie a Lei Federal n° 8.666 de 

1993 Prestaremos a presente consultoria sob• o prisma estritamente juddico, ocasião em que não nos 

competira em momento algum adentrar na aniállse 414pecto• de mutreta enuüentemente técnica ou 

admmist nativa.  

Analisando o processo, verifica-se que este encontrÁ-se devidamente 

autuado, com F1 solicitação da secretaria responsável e teimo de refetiincia com as especificações do 

objeto R ser contratado, bem como com a classificação e dotação orçamentada. 

É. (5 relatório. Fundamento e opino 

II — FISNIDANIENTAÇÃO 

Dispensa de licitação é a possibilidade eta de 

contrato entre a Administracão e o particular nos eksOS estabelecidos no art. 24 da Lei 

8.666/93. 

Avenida Diágenes de Brito, n° 01— Setor Alta da Boa Vista— CEP: 77370 —000 PIUM - TO. 



fltri 
Eitado do Torstollns Prefeitura Municipal de Plum 

O thstiviter rtm Tempo Now" 

Observa-se que a lei enumerou expressameme as hipóteses de dispensa 

dc licitaçln, sendo este rol taxativo.  Neste sentido, as lições do renomadof essé Torres Pereira júnior: 

"Ais Itipdteses de dispensabilidatie do art. 24 constituem rol taxativo, isto é, a 
Administração somente poderá dispamos-se de realizar a competiçáo se 
ocorrente lima das s.:tunas previstas na lei federal. Lei estadual, municipal 
ou distried, bem assim regulamento interno da entidade vinculada Mlo podeni 
calar Pipi:tese de dispensabilidade". 

Pela letra do artigo 24'e 	II d Li "8 666/93 li 

SOMENIE será dispensável quando o valor da contratação a ser efetuada for de ate R$ 17.6011,00, 

importáncia essa correspondente a 100/o de R$ 176.000,00- 

Da análise do dispositivo acima rranscrito, constata-se que para as 

despesas dc pequeno valor, nos termos do art. 24,1 e TI, da IA n. 8.666/93 a Administrado Pode 

desobrigar-se das fommlidades de radli“do do ato de dispensa pela autoridade superior e 

[le sua publicado na imprensa aliciai  haja vista a ,;implicidade e a pequena relevAncia dessas 

contrameaes. 

Isso porque o legislador entendeu que o valor da contratação, abaixo 

de 114 17.600,00 para serviços e de R$ 3,3.000,00 para obras c serviços de engenharia, náo justifica o 

dispêndio  de parcela significativa de recursos em rigorosos c minuciosos mecanismos de controle. 

Com a Medida Provisória n' 961, de 6 de maio de 2020, os. referidos 

lirniiea orçamendiios para as dispensas da realização de processos licitatósios foram alterados Os 

novos valores sào de are R$ 100 000,00 (cem mil reais) na contratação de obras e serviços de 

engenharia, e de até R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais) para compras couros serviços. 

Assim, verifica-se que o processo de dispensa se enquadra na hipótese 

prevista no Art.. 24,11 da Le18666/93 ê Medida Provisória n° 961, de de maio de 2020, em razão do 

valor da aquisição que é inferior ao limite previsto nos referidos dispositivos. 

Avenida Diógenes de Brito, n° 01 —Setor Alto da Boa V 	CEP:77 570 — 000 PIUM - TO, p: 



Faiado doi-orarias Prefeitura Municio de rium 
Ti Despenar despi Terso° Mon" 

TIL - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme explanado acima, abmaindo <la conveniencia e mérito 

adminimrativo e técnico, bem como da execução de despesas, opinamos pela possibilidade jurídica 

deste procedimento, em conformidade art. 24 da Lei 8666/93 e Medida Provisória n" 961, de 6 de 

maio de 2020 

Ooina-se este patteerista pela possibilidade iuddica do Processo 

de dispensa, ressaltando a importância e obtigetotiedede da autoridade competente em Proceder  

forrnalização do contrato cum ttauele nue obteve o melhor Preço atendendo assim. g 

laáo. bem como se atenrar à. jnstificadtli da contratação, seus valores e quandlededs. 

Ressalvamos que as cotações de preços são de responsabilidade 

da secretaria municipal alusiva, não cabendo a este parecensta imiscuir-se em avaliação e 

cotação de valores e preços de mercado, nem tampouco a técnica e qualidade do serviço, 

alertando tão somente ao gestor que se diligencie e se acautele quanto a exigência das 

mesmas impreterivelmente. 

Ademais, recomenda-se aindaa nomeação 	Escal de contrato, 

guando da foimalização deste, nos termos do Prt. 67, para emitir relatririo sobre o efetivo 

eumpránemo do serviço, atescos e valores de mercado. 

Este parecer está adstrito a análise formal do processo sem, 

contudo adentrar na oportunidade e conveniência. analisar ou acompanhar a execucão do 

referido obieto o qual estará sob a responsabilidade do ordenador de despests e Fiscal do contrato. 

F.o parecer, s.m.j 

Pium/TC), 27 de ju ode 2020 

/Lça 

PÚBLIO 	GES ALVES 

OAB 	O 2.365 

Avenida Diogenes de Brito, rr 0!— Setor Alto da Boa VisEa— CEP: 77.570-000 PIUM - TO. 
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATA(*) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO na 031/2020 - PMP 

O Pc altetto do Muni. frio de Pium - l'0, no uso de soas -atribuições qUe lhe so coieridas 

peta legislare° em vigon especialmente a Lei Fedem! na• 8.666/93:e suas attemeti 

01 - Autorizar a conto-Mação nos seguintes termos' 

Dispensa de Licitação, com rundnille.11(0 nu art. 2-1, inc 11. da Lei Fedemt nv SU66/93 e todas 
qS 

;Iterações pmiterlOre.S: 

Objetivo: Coal:atarão de empresa especlatizadat para prestara° de sei e. Nas 112 	nentação tia 

Ststetna CONVI FRIAOLMI na elaboração, acompanhamento e ta esrastio de contas rafe:ente aos 

convénios estaduais para o Municipie de Pium TO 

Aotomar da Empresa. 	
AS. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI ME, CNP): 

21.691.205/0001-94  no vehlOr total de RS 6000,00 (seis ml] reais), 

02 - Autorizar o Empenho dos despesas' ostatantes da presente CantrataçãO OITI dclUiçâo 
cio 

[Imano -Mo vigente palra 2020,e a Nota de Empenho que rzuis parte deste processo. 

POr tilo, que seta encatninhado ao setor competente para providencias seguintes 

Num -TO., aos 29 cl:M do mês de-Matas de ZOZO. 

Posteriores, resolve 



02106202U 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NLIMEROCEINSCRrciro 
21.004.2051001140 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCILLÇA0 E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ARS 
DM DE ADERTM1A 

21115 

NOME ENIFIRESOPLV. 
AS, SENVIROS ADMINISTRATIVOS SIR Li 

1 Turvir Da 43TACEr3CCIE 	O 1, OPAr DE EANTsel 
As. SERRAR., 

"MIE 
ME 

CCE.S0 E 203CRÇ70lic nritiO4DE ECIMIONMACRINCIArc 
0341 -3-03 - Meimiçoa comblnirries d. ...Etário e apoio ad min i r,aIta, 

01.131.0-03 • SterViMi dir preparação ide termino, cultiva o ç OJI bElo 
41.22.M00 • Construção de erlitiCIOS 
43.13-44M - Ortrue dir batraphiriduirril 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTARIA 

DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS 

COORDENADORIA DA DIVIDA ATIVA 

Número da Certidão 

2796620 

 

 

15 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO • PESSOA JURIDICA 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: 

RAZÃO SOCA A 5 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME 

!Med 21.694 205/0001-94 	 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ATIVIDADE ECONÔMICA: 

ENDEREÇO: QD CO 108SUL AV. LO 3, SN, PLANO DIRETOR SUL-ZONA IRE 

NILINI010 PALMAS - TO 

FINALIDADE 
LICITAÇÃO 

HISTÓRICO: 

NA° CONSTA DIE0FTO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA 

Fundamentação Legal - 	Arte. 65, 55 e 87 da Le,  1288. de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o clireito 

de a Fazenda Fubica Estadual, Inscrever e Cobrar qualquer dlVida de responsabilidade de contribuinte acima, 

gut, vier a ser apurada. 

Validade 	O prazo de validade da cedida° e de Irina dias contado da data tia sua ernissao. 

A autetidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço 	httptiivocut.to.ãov,Or/sefaz 

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude. responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, 

pelo crédito tributário, assegurando o &eito de regresso. 

29 do Meto de 2020 - 17S 03ff te s 	 EntilidelnalltrERNET 

Ateava:E 

Qualquer rasura ou entenda Invalidará Beto documento. 

Esta cerItIdão esta Vinculada ao número do CPF. CNN ou Inserção Estadual. 

Este certidso Iol emitida no ene da Secretaria da Faro 	ado do recendes idtpdl woordetoor.tortsvfav 
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AL_ 
PREFEITURA DE PALMAS 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
SUPERINTENDENDIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTARIOS 

CONTRIBUINTE 

SPF CNP.' 21.694.20S/0001-94 

OiO)111C.. P.S. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI Inseri* 23921.21 

Endureço ofrcurr ACSV SE 12.AV. LO 03, LOTE IS SALA 011 PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-1G 

Enoeresa de sorrespondüncia: 108 5 VICINAL, AV. LO 03, W SN, SALA 01: PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO 

nialIdane: LicItapa 

eert.nca do que, nesta data nào constam débitos. pendentes em nome da pessoa jundica acima identificada. relativos a 

titules municipais. Inclusive em Divida Agre. ressalvado o rano de a Fazenda Piiiblica Municipal cobrar e Inscrever quaisquer 

d !sidos que v.erem a ser apuradas. 

aia GeltdãO refere-se exclusivarnente â situação da pessoa jurídica no dinbitn da SecrelariS de Finanças da Prefenuro 

Municipal de Palmas. 

Atençâo qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

Base legal: art. 138 da Lei Complementar n° 28E, da 31 de outubro de 2013, de arr. LOS do Cbd go Tributário N9C101181 

A aneitação da presente Corlidrio estâ conctclonada a verificação de sua aulenticidade na Internet. no endereço 

ling:Peri d.pelma s de.getbrivaII dar-do cum e rito1. ou em qualquer Agáncla de Rondas da Secretaria de Finança eIra yes do 

nir Pieis) identificador e do ceias o Po salidaça o logo abaixo: 

Numero identificador: 21.694.205/0001-94 
Código de validação: 90876.102c5.210cb-566271 

Paires, 29 de Maio de 2020 ns 17:04. 

Cedido váNia ate 25 de Julho de 2020 



Ssiser707o 

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: A.S. SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIREU 
CNPJ: 21.694.205/0001-94 

Ressalvado o direito de a Fazenda Navional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identilisede que vierem a ver apuradas, e certificado que- 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ccm 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei rr' 5,172. de 25 de outubro de 1956 - 
Código Tributério Nacional (CTN), ou objeto de decisbo Judicial que determina sua 
desconsioerarvio para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidas: e 

não constam inscrições em Divida Ativa da Uniác (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforma disposto nos arts. 205 e 205 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
leystiva. 

Esta CtrIldãO e válida pano o estabelecimento matriz e suas rill3i2 e, no caso de ente federativo, para 
todos cs C222202 e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passvu no âmbito da RFB e dia PGFN e abrange inclusive as contribuições socais previstas 
nas alileas 'a' a 'd' do paragralo Frijo° do aõ. 11 da Lei n 2.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação uesta certidáu está CO2dICICrd22 2 verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços shltp:brrbigov br> ou chttp://vriábspoln.902  br>. 

'Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RESÕFOFN rE 1251, de 211072014. 
Emitida as 17:01:D4 do dia 2910512020 <hora e data de Brasilia> 
Válida alô 25/112020. 
Código de controle da sei-lidera: 53131A849.13A005E8 
QUENUt2 rasura ou emenda invalidara este corsa:senil 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

O1/Ce/ 2C20, às  

7/11/202C.  - 12.0 (cerda e oitenta) dias, contados da data 

d( (:( c.a . 

ida A.S SFRVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI N.NTR/Z E FILIAIS) 

ri RT2IN d sua 
da Tedualhc na 

ÇA0 IMPORTANTE 
I;;Jcinnal de Deded.1 



Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscrição: 	2L694.245/0001-94 
Razão SocialIR 5 SERVICOS foNtINGTRATIV05  E Mai ME 

Endereço: 	
QD ias SUL ATENIDA Lo 3 LT IS sus 01 SN / PLANO DIRETOR SUL] 
PALMAS / •TO f 77620-091 

A Caixa Econômica Federal no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
de I ei 8.036? de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 

empresa acima identificada escontra.se  em situaçáo regular perante o 

Funde de Gatanha do Tempo de Service - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova Contra cobrança de 

quaisquer débitos referentes •a contribuições e/ou encargos devidos, 

decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:20/03/2020 a 17/07/2020 

Certificação Número: 2020032009361945172147 

Informação obtida em 01/04/2020 15:15:09 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no cite da Caixa: 

opow.caixa.gov,br 

  

lan muni' ' 1.112r 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 

Secretaria Mummpal da Firmavas 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

2393821 

ALVARÁ N°  

2020009271 

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

CONTRIBUINTE AC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SIRELI 

OPLÉNP.: 	21 094.20510001.94 

1ENDERE00 	
ACSV SE 15. AV. LO os, 16, SALA 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO 
1055•VICINAL, AV LO 0, NP SN, SALA 01; PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-GO 

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

EXERCICLO: 2020 	DATA EMISSÃO: 1710212020 	VALIDADE. MI/01/2021 	N1  PROCESSO 	007877 

RESPONSAVEL PEL A EMPRESA. 	
PETERSON DIAS DOS SANTOS 

ARCA DO ESTABELECIMENTO: 40.00 m2 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. 	COMERCIAL 

tenS nitâria blenta 
III -ATIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE-FISCAL) 

7020400- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EX.CETQ 
	 Não 	 Não 

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA - PRINCIPAL 

era I - ADMINIS 1RAÇÃO DE OBRAS 	
Não 	 Não 

Wea - ATIVLOADES PAISAGISTICAS 	
Não 	 Não 

Ntão 
30210 - FORNECIMENTO E GESTÃO OE RECURSOS HUM

T•ERCEIROS. 	 NãO 

( 4221E09 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 	
Não 	 ledo 

75.2050-0 - LOCAÇÃO DE LAÃO-DE-GBRA I EMPORÃRIA 	
Não 	 Não 

821995D - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOSESFECIALIZADOS DE APOIO 
	

Não 	 (Mo 

ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

01L1002 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO. CULTIVO E COLHEITA 
	 Não 	 Não 

13211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 
	 Nao 	 Não 

8111720 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIDS. EXCETO CONDOMiNIOS 
	

Não 	 Não 

PRED}AIS 
711970S - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E 

ENGENHARA% 	

Não 	 Não 

1120U- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 	
Não 	 Não 

Não 	 NU 
10401 SERVIÇOS DE PINTURA DE EBILICIOS EM GERAL 

   

Era eorl3on Mãe .3 La /G 7-  É. Daarbla A 3.)3I2QQ.b 

hltp-ILLIvara-palmav lo eue brMuLentLeelatlee o, 31111Éneu seu 

amaapnvnellablolp(1133 Neer a leãoa.d ORCODELlm agem) CO lado 

Soemo de Validação 23225.53eb4.2.023DS 
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TRIBUNAL DE DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDONEOS 

Nome completo: A.S.SERVICOS ADAIINISTRATIVOS EMELT 

CP CNN, 21 694.205/0001-94  

O Tribunal de Conta, da União CERTIFICA que, no presence agia, o (a) requerente 
acima ideniilleado(n) NÃO CONSTA tia relação de responsareis initlaneos para 
participar ibi licitação na administração pablien Federal, por decisão deste Tribunal, nos 

termos do ao, 46 da Lei ti" 8.443/92 (Lei Organica do TCU). 

Nào constam da relaeão consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda 
ao 

notilacados do mor dos acórdãos condenatorios, antieles eas condenacties tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bern corno aqueles unjas apreoiações estejam suspensas m rezara 

ele interposição de recurso com efeito suspensivo ou dd decisão judicial. 

Certidão emitida s 09:26:04 do dia 01/0612020, som vatirind, de trLrita dias e contar da 

emissão 

A veracidade das informações atm] prestada 	m s pode ser conítriia.dns no siIO 

Iceitnisdmi npv brioidstiap—INIMONIAIVERIFIe A 

Códieo deçontrole da dettideot IST3010620092004  

Atençao: qualptial rasura na nicitida invalidam este documento, 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDONEOS 

(Válida somente com a apreSersideão do CPF) 

Nome completo: PETERSON DIAS SANTOS 

CPI: CEEI: 850.901.741-72 

O Tribunal de Contas da IMitio CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identilleado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidêneus para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei ns 8.443/92 (Lei Oro/laica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda miri 
notificados do mor dos acórdãos condenai:Mios. aqueles eujaa condenações matutai tido seu 
prazo de sigenclitexpirirdo, boro cano aqueles Guiar apreciações estejam suspensas em razão 
de iniemosignio de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 00:27:45 do dia 01:116(2020. com  validade de trinta Más a contar da 

emissão 

A voracidade das illibEITEIÇÕeS aqui prestadas podem ser confirmadas na sitio 

tio areontas 	 dilf o1NIDONEO:VERIFICA 

Corrigir de controlo da certidão: AC9Y010.620092/ 45 

. temam qualquer rasura OU emenda invalidará este documento. 



TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

A.S. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 

CNP..li 21.694.205/0001-94 

PETERSON DIAS SANTOS, brasileira, casado pelo regime de comunhão parcial de 
bens. empresaria, nascido em 04/12/1978, natural de Santa Helena de Goiás - GO, 
inscrito no CPF n. 	50.901.741-72 podador da cédula de identidade RG ri° 245.723! 
expedida pelo SSP-TO e Inscrito na CNH sob ° 00942844508 DETRAN-TO. residente e 
domiciliado a Quadra 108 Sul Alameda 04 Late 04 casa 03!  CEP 77020-104, Plano 

Diretor Sul, Palmas —TO. 

Titular da empresa A.S. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e com o nome fantasia 

A.S. SERVIÇOS, inscrita no CNPJ n° 21.694.205/0001-94. estabelecida em PALMAS/TO 

— Quadra 108 Sul Av. LO 03, SN. Lote 16. Sala D1, CEP 77.020-098, Plano Diretor Sul, 

devidamente registrada na Junta Comercial da Estado do Tocantins soe o MIRE: 

17600024096 em 16/01/2015, resolve na melhor forma de direito alterar o ato constitutivo 

com base na seguinte clausula e condição/ 

PRIMEIRA — O objeto passara a ser: Serviços combinados de escritório e apoio 

administrativo; AtIvIdades de consultoria em gestão empresarial; Construção de edifIdos; 

serviços de pintura de edil-Ides; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico 

relacionados a arquitetura e engenharia: Instalação e manutenção elétrica: Administração 

de obras; Limpeza em prédios e em domicillos; Preparaçao de documentos e serviços 

especializados de apoio administrativo, serviço de preparação de terreno, cultivo e 

colheita: servços de terraplanagem; atividades paisagisticas. 

Segunda — O acervo da empresa à de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), totalmente 

inlegralizado em moeda corrente no Paia será aumentado para R$ 150.000,00 (Cento e 

Cinquenta Mil Reais), sendo o aumento do R$ R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), subscrito 

e Integralizados neste ato em moeda corrente do Pals. 

A vista da modificação ora ajustada o titular resolve consolidar a 

alteração do ato constitutivo que passará a ter o seguinte teor. 

PRarOCOLO. 190Z/A'agb Jt 19/07/2029. oiatGo DE VIMIVICAÇÃO: 

teisucsitutts 

PAUGS 24/Q7/2019 
no, L.x.p.—faca. to geV 

a 	o 	u3v2t 	rovaçay Ç.L. sun 
fo 



CONSOLIDACÃO DO ATO CONSTITUTIVO  

A.S. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 

CNPJ: 21.694.205/0001-94  

PETERSON DIAS SANTOS, 
brasileiro, casado •pelo regime de comunhão parcial 

de bens, empresário, nascido em 04/12/1978, natural de Santa Helena de Goiás GO, 

CPF nI. 
850.901.741-72, portador da cédula de identidade RG n 245.723, expedida pelo 

SSP-TO e inscrito na CEM sob 00942844508 DETRAN-TO, residente e domiciliado a 

Quadra 108 Sul Alameda 04 Lote 04 casa 03! CEP 77020-104, Plano Diretor Sul, Palmas 

-TO, 

PRIMEIRA - 
a empresa tem como nome empresarial 

AS. SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS EIRELL e como nome fantasia A.S. SERVIÇOS. 

SECUNDA - 
A Sede da empresa localiza-se a Quadra 108 Sul Av- LO 03, SN, Lote 16, 

Sala 01, CEP 77.02E098, Plano Diretor Sul PalmasMO. 

TERCEIRA - 
O acervo ê de R$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), subscrito e 

totalmente integrallzado. em moeda corrente do Pais. 

QUARTA - 
O Objeto Social é Serviços combinados de escritório e apoio administranvo; 

Atividades de consultoria em gestão empresarial, Construção de °Olmos: serviços de 

pintura de edificion Serviços de engenharia; Serviços de deserto técnico relacionados à 

arquitetura e engenharia; Instalação e manutenção elétrica; Administração de obras, 

Limpeza em prédios e em domicilies; Preparação de documentos e serviços 

especializados de apoio administrativo; serviço de preparação de terrena. cultiva e 

colheita; serviços de terraplanagem; atividades paisagIsticas. 

902143Y5 U 1•è/07jZ019- C1 

StCFLETARIA-GEIN1  

A vaildade deabe do 	ny 	‘Pp.‘ fee 
o 	rezpipctIvon cadlgos de vocLfice(Ão 



QUINTA — A empresa teve inicio em 02/01/2015! e seu tempo de duração ê por tempo 

indeterminado. 

SEXTA — A administração da EIRELI cabe ao titular PETERSON DIAS SANTOS, bi 

qualificado acima, com os poderes e atilbuições de representação ativa e passiva, judicial 

e extraJudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no Objeto. 

SETIMA — O Adnpnistrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de 

exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente. o acesso a cargos publicas, ou por crime falimentar, de prevaricaçãe. 

peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a econemia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, .contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, M pública, ou a propriedade. 

OITAVA — Ao termino de cada exercido social, ern 31 Ide dezembro, proceder-se-á, ê 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

NONA— A EIRELI poderá ern qualquer tempo, abrir ou (CChar filial ou outra dependência, 

mediante o ato de alteração do ato consfitutivo. 

DECIMA — O titular da EIRELI declara, sob pena de lei, que não figura corno titular de 

nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

DECIMA PRIMEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de PALMAS/TO, para o exaro= e 

o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ATO 

CERTIFICO C IWGISTRO CM 26/07/2019 1 

JU SE! INS 
S SEVYLÇOE Asmuisg,.RATIvm 

te“: nANumé CAs'aL 
snn.,Avu. CEEm. 

Informodu tur3 respoctlyos câd;qua de Ver4f{à0 



TE SON DIAS SANTOS 
Titular ' 1° TABELIONATo D&11"' 

ev.~AÇAIABILINCLSOPI5MA %.  
e ,I.i21~1.1),[11M amoede st 

• 
flor 

E, por estarem de acorda, assinem o presente restiumento. 

Palmas-TO, 16 de julho de 2019. 

CE1171PrOC 	ROL'STW 	Iv Ç 1 2)19 11 47 SOB 	4.019021439 5  

E POTOCOLO 19G211195 DE 19 Ol/2013 	W4100 Ui weelr CAÇA.) 

1490J41),1“0; 
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7inve á drxtrater celebrado oram MUIVILMO DE PIEM r 

emprese 	SP—RVIÇOS AMAINOTRAMOS 

RIRELLI~ por pnogdoá senips â artuspedboderdo ir 
GOIVO ESTADUAL 

O MUNICIPIO DE PIUM - TO. pessoa jurtdica de direto público interno, com sede na 

ai Atet Didlignes de Mito nt rn. Seer Alto da Boa rima Modernas &PIUM —TO, e com foto 
ne Comarca ale Pium/TO, CNPJ (ilF) e 01.189.497/0001-09. neste ato legalmente representado par 

aeu prefeito municiptd. o OR. vAcnrnm OLIVEIRA BARROS, brasileiro, caçado, raCdero, inscrito 
no CPF/lath sob c ti." 255.898.602-10, danamo denominado CONTLATANTD, 

It a emprega A.S. SERVIÇOS ADMVA7STAA 	VOS VARRI FLAAA pessoa handlea de 
direto privado, inutita no CNP) sob a a' 21,694205/0001-94, com sede na cidade de Plilams-TO, 
tILOC Ilt.0 representada pelo sen represet acinte legal Si PETERSON DIAS SANTOS 

brasileiro  
portador (In CPP 550.901.741-72, RO ri' 245.723 SSP/TO, reidente c domiciliado na cidade de 

Palmes TO, doma-ante denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e adernado, e celebram por 

Erra dr. taleigo e instrumento elaborado de acordo com minora examinada pela assessoria iltridlea da 
Jàh'OJILIO.1 Municipal de Pium, 'ex id!

' dochsposto no percorri dmco do ad. 38 da Lel n 0.606 de 21 
incilin de 

1993 e uais Denodes, e de evofornida& com o disposto no an. 2 a Lei n
° 86662993, aarddr, nu processo de Dispensa n'021/2020, do Ishimelgo de Pium- TO 

CLÁUSULAPRIME/RA: DO OBJETO 

COOtTatLISOO de empresa esperializack para prestação de caniços na alimentação do Sistema 

CONV ESTADUAL, na elaboração, acompanhamento c precação de COOtIS referente aos convénios estaduais pau o Município de Pium- TO 

CLAUSULA SEGUNDA: DA DOCUMENTAÇÃO 

2.I.A presraçilo dos yvniços obedecerá ao estipulado neste cone-ato, como as disposições constantes dos 
documento, que integram o presente processo, que independente de tranactição, fazem parte 

Integnit e complementar dese instrumento, no que couber, 

CLAUSULA TERCEIRA: 
DA DISPENSA DE ZICAVAÇÃO 	 ' 

' 3.1 Os serviços, consubclitociados ou presente constato não 
foram objeto de Legação en lavnu de 

Olor ser Inferior ao Iioaiac OCTOlidd0 •pela legislação a qual trela a cate contrato, alem dc submeter-se, 



relede do TesenenePrereitera Mudelpal danam 
basparlardeDm Tempo 

,o prcçdsn, de direito público, c de roma suplementar. os princípios da teoria geral dgr contratos e 
bpooGeg de ebrelto privadn 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES LIO CONTRATANTE 
adProperenner rodes a, 

necessidades para ttue contratada possa desempenhar Sena IrebalhOS 
dentro das Immo deste Termo de Refertnna, 

42 Aennataabitt c finalizar a prestigiara dos serviços por pane da CONTRATADA; 
.1.3 Pareliser o o p cl 	

q alienes emp , a eaccuçgt dto serviços, de forma pardal ter total, 

sempre que houver dmicUrnprimento das normas prEbestabelecidas neste Termo de Referencia uno 
instrumento contratual; 

4.4 Efetuar o ['apimento dos serviços comandos na Emana e ptaao previnas neste Termo de 
Ileingéntin 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5,1 Prestar os serviços de acordo com as determinações moo-ames oesteTem° de Referencia, 

5.2 Cumprir rigorosamente e responsabilizar-se por todos os serviços relacionados no item 3 deste 
Terinn do Referf uris, disponibiln

' ando tais informações em tempo balei' para cumptimentu dbs 
panacas lerour, 

3.3 ReSpr oder !ase quaisquer ano e danos causados à Adminnerarne 5/00 A tenelrOS, durante a 
ortenciiii doa servir>,

54   
Resptinsabilrear se por todas as obrigações rributerias decorrentes desta connanção, ais moo: 

sagro, e rodas as obrignees niberbiss, {Oásis, previdenehideS, trabalhistas e de acidentes de 

inbarre e dennus encantes deconeares dos funcionários entroltadas na prestaçio dos serviços 
abjeto dor:Tenni de Rei-mentia; 

5.5 Manter =lurarei toda a  •est-caça° do contraio, compatibilidade  com as •obrigações assumida,. 
redes as enndiçairelaio liehiáraee0e ateenfireeào e4dse no Procela° de nisPeoraa 
5.6 Aceitar nas mesmas rendições convertias, acréscimos ou suptessties que se fis si, necessanos 

:dor do ebjeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo r ao artigo 65, da Lei na 
8.466/2 e pos [carnes alterações. 

CLÁUSULA SEXTA: no PREÇO 

l O presente Coturno lern o %olor total de 11$ 6.000,00 (seis ntil reais) conforme proposta de 
preços, os 

anais serão pagos esta 06 (seis) parcelas iguais de MS 1.0011,00 (MI] reais) mensalmente. 

6.2. Inça calmosmeno estabelecido nu° os preços contratados raciono todos n5 Cia6tOb diretos e 
milictern pita 5 rompi era InttetiçãO dUS serviços. 

6.3. Os pretos contornais anjo Caos e nrca,astiveis pelo peitado do 
•manam. 

• 
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Natureza 	de 

Despesa. 

L3.90.39 
     

Eiman. 

     

'Náltd ~hl 
n. 

ODaevfl 

Cla passmieni os sargo efetuados mediante apresentação de Nora Itlsevb libençao da setor 
competem% em até 05 siiA 

6.5. As notal Esvais/tacuru que apresentarem incorresees serão devolvidas ao contratado para as 

devidas earregnes. O pagamento será feito mediante depósito em conta bancária a ser informada na 
non Oral. 

CLÁUSULA SÉTIMA: VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

7.1 A vicem% duste eghttete Será eté 31 de dezembro de 2020 partir da 
data de sua assinatura, 

podendo, a critério da contratante, mediante termo aditivo, ser prorrogado por igual período, com 
fundamento no an. 57., inciso I. da Lei 8.66.0(93, 

7.2 O concreto poderá ser pormgadn de OFICIO, mediante jusdfitativ% nos casos previstos em 
I. 

CLAUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORpulf.EIVTÁRIel 

LI. As despesas decorrectes da aquisiNci da objeto do presente ef4111531.11 ocorreria, por conca da 
ilittasecnrcatocuaria: 

CLÁUSULA NONN DA RESCISÃO 

9.1. Feto eleilltele pudera ser reacindidu unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou 

bfinturrimente, Nas sempre 'tendida conveniNon administrativa do Serviço PáblIca 
9 V• 	eitérin 1115 

CONTRATANTE. caberá a rescisão do contrair) indepeodentemne
c  dr Imrpetsgbo baficáltnleeteeiedieiel, quando este 

I -Mn cumprir quaisquer de suas obrigações conclamais; 
1)3 Na  

hipótese do item 1 desta clausula, CONITUTADA caberá receba o valor 
doa lutados. 

Se. ()correndo rescisão par um dos incisos elmodea no item 92, a COM
-SUSTADA poderá 

responder por perdas c danos cobrados adminerrativamente 00 udiciabnente 
CLAUSIIIADPCIMAr DAS PENALIDADES 
I 	Sean pre j

ulgo da cobrança d perd e danos, o CONTRATANTE poderá sujeitar a 
CONTRATADA is seguintes penalidades: 

a) Malta de 2% (dois por oram) do valor global do contraia no caso de inevecução 
total ria obrigasike 



Liado do Tanen., enfeitara Misirinal de Menu 
stantreelordeam Teve Neer 

Multa de 2% (dois por certo) do valor correspondente á part com:relvai fl§t1 
raiam-ida, no coso de imanem% perdei da oledgazám 

aluna de 0,06 at (seis centésimos por cento) por dia, no caso de inessamno &tia 

do (Dem deste contrato, até o máximo Ar (30) trama dias, a parar dos gris seta 

considera% descomprimiam perdei da obrigação, conforme alínea anrevion 

Suspensa, tempontia do direito d ti - ter 1mpedini tu d co tratar com o 
Município de PIUM — TO, pelo prezo que for fatiado pela Administratita ern 

fumes da nanarem e da gravidade da falta cometida: 

Declaraçâo deinidoncidadt para licitai e contratar com a Administração Pétilim
i  

considerando, para tento, reincidincieS de faltas, sua natureza e gravidade. O ato 

de decianção dc inicloneidede ema proferido pela Prefeituta Municipal, mediante 

publicação no Diacio Oficial do Estado. 

10.2. As 
multai aplicadas serão descontadas do pdmeiro pagamento devido pela CONTRATANTE 

(C, 
nau rendo possivel deverão ser recolhidas pda CONTRATADA em até 30 (tinta) dias, 

contados da intimmair, sob pena de inscidaão na Divida Ativa pata coboumajudicial. 

10.3. A apétala% das multas Indere:Mexi de qualquer imermiazio administrativa ou Wide!, sendo 

retinira desde a Nu do atmfato ou omissão que lbe tiver dado causa. 

IRA Aa multas c penalidades serão aplicadas atm prejui20 das sanções eiveis ou penaie cativeis. ou 
de prontos° administram" 

1.115. A CONTRATADA será cientificada, por =salto, da multa aplicada, ficando 
COM o prazo de 

10 Mutiles úteis pata se desejar, recorrer tio Setor Competente. 

CLAUSULA DECIMA PRIME/RA: DOS TETRArros. 
11.1. 

E da inteira respOnSalnlidadc da CONTRATADA os Anus thlrouttio9 encarnas resultantes 

deste Contrato. Deludir os decorrentes (le. legislação Cabalista e da Previdéocia Social. 

11-2. lim caso algum. o CONTRATANTE pegara indenize ràà) à CONTRATADA por encargos 

resultantes ria legislação traballitset e da Previdericia Social, oriundo 
de contratas entre a mesma e terceiros. 

CLAUSOIA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

12.1. As penes elegem o Foro da Comarca de Pium — TO, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 

presente instrumento comunal, com renúncia esprema a mrilineer outro por 
roais privilegiado que Scia.  

CLAUSULA DECCHA TERCEIRA — DISPOS/ÇõES GERAIS. 



dpal de Piam 

Iveira BOUM 

feito Municipal 

Ge arremete 

ramp do Toteedins Pregtera MuLicipaJdw num .oLirszeremMzn 
 

,3 1 Rege mapccate Contrato. no quer for omisso pela Lei 8.86/S de 21 de Puta de 1.993. e 
e1termeine pameriuren como Oculta o Inc. Ido §3°  e arr. 62 da referida Lei 82.22/93. 

114 Faz expressamente vedada a %insulando dom Contrato em optersâo de qualquer natureza que z 

CONTRATADA mas eu venha assumir. 

Ilmor murem de morde, assinam tem tenesmo em 02 (deis) mas de igual contenda 

Pium -TO, 01 de juffin de 2020. 

rTy 
SçjgçOSADMIIVISTR4171703 

EMELLI-AI 
CNPJ re 21.690205/11001-94 
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EXTRATO DO CONTRATO NaD47/2020.PMR 

Professo Administrativa. Na 066/2020-PM2 

Moaalsdade ae Licitação. El soensa 

ClbsCu a Butaceu 	
Contra- Bac& cln1reSa .ptci duarli paia prcTaçu de".CnILL,". 111 	4) do 

sr-il ma CUM• I.S I 11)1: '‘ I. n ,  elonoracio,acuip., 	lak PLC e pre., h, 	L'e (c 	re 	r 

c.tfid.l elib pont o •MunicLp.o.de  lanan TC) 

Partes. AS. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI 	
CNPJ 21 594 205/0001 94 e MUMCÍPIO DF NULA 

TU 4N P1 M 1 I  01. 1.59 “97/U001 

Data de AdbIllatbra 111 1/1.7/2000 

Vd10'1(a121. 	_JL ,00Sei Md Reais) 

Dr. Valderni, Oliveira Barros - Q,- efeito rvl uriicipa 

PUBLICADO 
Em  )4 
Comissão d L citação 
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