Estado de Tocantins Prefeitura Municipal de Pium
-O Despertar de um roupaav a"

C

de Processo

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 026/2020 - PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 078/2020

OBJETO: Aquisição de Caixa D'água, da tipo taça, com capacidade de
armazenamento para 20.000L, com água na taça e na coluna, para
atendimento das necessidades da população do Assentamento
Macaúba.

LAN G UVEIA DE ARAUJO
RAYLEq
Presidente do CPL

11:01a1Ciri
Estado do TOEMItillS Prefeitun

Municipal de Hum

"Obewertar de zon Temo Nom"

Pium - TO, 27 de julho de 2020.
ASSUnto Aquisição
Item
01

Descrição •

UnIdade

AQUISIÇÃO DE CAIXA DA AGUA, TIPO
COLUNA

Quant.

V. Total

AOS

TOTAL GERAL ESTIMADO EM R$

Classificação Orçamentária:
0003.0004.20.632.0032.2022

1

Natureza de Despesa
3.3.90.39

RD:

Modalidade:
( x ) Dispensa [ Inexigibilidade

Licitação:
[ ) Convite ( ) Tomada de Preço ( ) Concorrência
1Pregao

Finalidade:
Justificativa: Contrafação de empresa para fornecimento de Caixa dá agua, tipo coluna, com grande capacidade
de armazenamento para atender a necessidade da população do Assentamento Macadba, no Mumdpio de
Pium -TO,

Re Pe

jOSÉ R
Secretári

S DA SI
de Administração

Raticação do Departamento de Finan
PAULO SE
Secretá

Pium TO, em 27 de julho de 2020.

Autorizo observando as normas

gente
Dr. Va

uni -10, em 2/de julho de 2020

MES
d Pn

dei Barros
Municipal.

1

1

Metal

METAL LIDER • iNDÉISTRI
COM RCIO DE FERRAGENS LTDA.
Insc. Est: 29.383.486-5
CNPJ: (MF): 06113.38510001-92

Iré
A rnelarlugica a seu serviço

FONE: (63)3602-7108

Data: 27.0T2020
Cliente Prefeitura Municipal de From
Endore. Av diegenes de Brito
Cidade: Pium
CNPJ: 01/189/497/0001-09

1

FONE: 6399211-9689
EST: TO
Marina
(nac. Est.

UNO. Reservatório metálico tipo taça com capacidade p/ 20 000Its com
AGUA NA TAÇA E NA COLUNA com pintura interna em epox
azul e externa em esmalte sintético branco, com escada interna
e externa
UNO Despesa para entrega do reservatodo
UNO. Fixação de base

Er11011; CO

Ode

14 300 00

14 300 DO

600,00

600,00

2600,00

2.60000

caocpl@gmadcorn

Validade da proposta 60 dias
Total

End. Entrega
Cond. De Pagto A VISTA

Data de pedido

Osmar Barros Miranda
Vendedor

Comprador

17.50200

DAV Orçamento N. 0000003950
CPL
UNIA0 NO E COM DE PECO METALURGICOS LISA - PP

td
as Metalnorte
FERRO E AÇO COM QUALIDADE

LIMPO INL E C. DOPEM. METALURGIOOS UMA- Flig• (9q
6.2 i4StWO

CEM 3312M2523

AVENIDA MO DE JANEIRO CENTRO
SOROR-TC

NAGE DOCUMENTO FISCAL NAO Évko COMO RECIBO E COMO GARANTA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO
IdantAitação de OrmlinaUMA
12557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
Chritelcu
Endereça: AV DIOGENES DE MITO
OldeclerUF

Fantasra:
CPMCDPJ: 111.1551097.0051-0
IODO
ISENTO
Mon elFax: (1531545941292
Celular'
Delmm
ALTO DA BOA VISTA
CEM
77570-000

PIUM -10
compraaprefetwa plumperitlecir com

Vieste Ref.,
End, Enl/ege

Rem CÔA Fab DescrIplo Produto
ião
002 4
CAIXA IYAGUA M2tiP0 TAÇA COLUNA CR

Mana
.00E

Multi.:

UH P. LM115r10
L272,0ü
i.010 PÇ

1 P0

TOTAL:
Total boi 2

Dem:ante:

Cond. Pop: 0001 -AVISTA

TOTAL:

3.0°%I

512.00
15.539.00

ObsenenDma:
ORÇAMENTO VALIDO POP 55 ()MEI
NOW:

Vervimier MIEM
1155555550238

vedada a aulenficaçãe deste documente

Terça-181M. 2s de MI110 de 2020 14:56:51

Pi0Ine 1

Data: 27/0712020

Orçamento
Nome: Prefeitura Municipal de Pium-TO Cnpj 01.189.497.0001/09
Telefone: (63)98492-17 23

Emall: ribtalves@hotrnall.com

Celular:

Cidade: Pium - TO

Especificações dos produtos
—11

Tipo

Tipo taça égua na coluna
TCA 2004

Código

20000

Litros
Altura

3,60

Altura Coluna

3,00

Altura Taça
Diâmetro
Dl& Coluna
Clã Taça

127
_
2,54

Comprimento
Altura Cone
Altura Total
Preço

0,50
7,10
R$ 17.900,00

_

pa nó

•

PRAZO
40 a 45 dias após a liberação do projeto assinado.
- Favor informar e Vendedor quando a base estiver pronta pare que seja combinado a sua entrega.

FRETE:
IÇAMENTO: grátis
FIXAÇÃO: grátis
Para que possamos efetuar a instalação e o içamento do reservatório é nes-assedo que nossa caminhão mais
será instalado o reservatório e o caminhão pare
carreta com apmzimadamente 25 metros chegueaté o local onde
a
contratação
de um Guindaste, este ser por conta
ao lado da base para fazer o içamento. caso sela notassem,
do cliente.
Empresa conta com Frota de caminhões prõpda ia com Munck Incluso.

VENDEI- rOP

-miado -MunclialCaixas, (18)99684-7531 / (Si) 318h0422

FORMAS DE PAGAMENTO
Entrada de 50% e 50% na chegada da mercadoria
A vista desconto de 5%.
- Entrada de 00% + 30/60/90 no boleto taltárliD.
Fironsomente via BNDES em até 485.
- Em outras situações! consorte o vendedor
TvAunnaso_nrorponnornATATtr000ns_

•
RESERVATÓRIO
-Munição de reservatórios metálicos {cilindro vertical ou similar), construldo em chapa de aço carbono ASTM
A 36 garantindo maior durabirsiade e integridade estrutural de acordo com o projeto, quanto a orça devida do
vento em edificações conformo AANT norma MGR 6123.
Solda: Interna e externa, alta resistência mecânica. boa tenacidade, excelente soldabifidade, resistente a
corrosão atmosférica com processosemiautomático MIG- 69 com arames gados e cobreados conforme norma AVV5
M.18.
Preparação de supedicie: Realizada na superhae interne e externa , limpeza com detergente desengrartante,
decaparãe e fosfatiZante liquido para neutraliamão, preparação da chapa em perfeita hIglenação,
preservando a chapa em padeira aderência fi pintura.
Pintura da sucedida interna: Realizada coro aplicação de fundo primei epfixi a acabamento em tspóxl de
poSamida, atbslco e anti-corrosivo de alta Impermeabilidade na cor azul piscina, com espessura final de 180 a 200
miorons
Pintura da super( Icie externa. Realizada com aplicação do fundo primei' epêxi o acabamento em efaxi PU
atado° a andscorrosivo de alta impermeabilidade na cor branca com espessura final de 180 a 200 mIcrons,

ACESSÓRIOS
' Escada externe tipo marinheiro COM Guarda Corpo;
Escada interna tipo marinheiro;
Gradil de calefação no ato 1,20 na
' Tampa de inspeção com 800 mm,
Suporte de lixaçáo de tubulação,
Suporte de Baia;
Suportes de para Ralo opolonal;
' Suporte de Luz Piloto opcional,
' Conexões. Entrada. Salda de Consuma Dreno de limpeza, Extravasorr ladrá°.
Argolas para lçamen4o.
Cnumbadores para fixação do feservatrino com porca

GARANTIA
5 anos da parte estnitural,
2 anos da pintura

El 5
Estado do Totantins Prefeitura Municipal de Pium

PROJETO BÁSICO

I - DO OBJETO Aquisição de Caixa D'água, do tipo faça. com capacidade de armazenamento para 20.000L, com água
na taça e na coluna, para atendimento das necessidades do população do Assentamento ~cioba.
II - JUSTIFICATIVA A aquisição solicitada ê de fundamental importando e urgência, considerando o necessidade da
população que reside no Assentamento Macadso. que sofrem com as efeitos da seco nesta época do
ano e pela ausência de água. Assim, para que a população não sofra com a falta de água, faz
necessária a presente aquisição.

III - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO Foi leito Levantamento de Preços no mercado e, diante das cotações, aferido os valores. selecionando a
de melhor valor, o qual se enquadra nas casos de Dispensa de Licitação, nos termas do art. 24, inc. II, da
Lei 8666/93.
Em relação ao preço, ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com o realidade do mercado
em se tratando do produto, podendo c Administração adquirgo sem qualquer afronta 6 lei de regência
dos certames licitatçãos.

IV - DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
A empresa detentora da melhor proposta foi a UNIÃO IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LIDA • EPP,
inscrita no CNPJ N° 06. 214.909/0001 11 que apresentou o menor valor total R$ 16.538.110 (Dezesseis mil
quinhentos e trinta e oito reais).

VI - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL
Nos procedimentos administrativos para contrafação. a Administração tem o dever de vedficar
os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. POIMITI, excepcionalmente, a lei de
regeneras prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente. os previstos nos
artigos 28 ci 31, conforme estabelecido no §P da art. 32 da Lei 8.666/93.
A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas do Unida nesse sentida:
"Der ser observada o exigência legal (art. 19, inciso /V, da Lei ns

MaL6
esteio do naintirll erereitura Municipi lie Pium
"Despenar de um Tempo VOvt>"

PROJETO BÁSICO

I - DO OBJETO -

Aquisição de Cabia D'água, do figo taça, com Capacidade de armazenamento paro 20.000L, com água
na taça e na coluna, para atendimento das necessidades da população do Assentamento Macadba.
II - JUSTIFICATIVA -

A aquisição solicitada e de fundamental Importância e urgência, considerando a necessidade da
população que reside no Assentamento Mocetão, que sofrem com os efeitos da se nesta época do
ano e pela ausência de água. Assim, para que a população não sofro com a falta de água, faz
necessâto a presente aquisição.

III- DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO Foi feito Levantamento de Preços no mercada e. diante dos cotações, aferido os valores, selecionando o
de melhor vaiar, o qual se enquadro nos casos de Dispensa de LicitoçO e nos termos do ad. 24. Inc. II, da
Lei 8666/91
Em relação ao preço, ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado
em se tratando do produto, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer atenta di lei de regência
dos certames Ilcitaffirros.

IV - DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
A empresa detentora da melhor proposto foi a UNIA° IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA - EPP,
Inscrita no CNPJ 14° 06. 214.989/00111 12, que apresentou o menor valor total R$ 16.53B4O0 (Dezesseb mil
quinhentos e trinta e oito MON).

VI - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL
Nos procedimentos administrativos paro contradição, a Administração-tem o dever de verificar
os requhitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de
regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos. notadamente. os pmelsios nas
artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § P do art. 32 da Lei 8.666/93.
A propesite, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:
"Deve ser observada o exigência lego! (art 29, inciso V. da Lei ria

rjeutiri
Estado datocantlna Prefeitura Municipal de num

8.666, de 1993) e constitucional (art. i2-2,

33 da CP) de que rias

licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou
inexigibilidade. é obrigatório o comprovação por parte da
empresa contratado de:
Certidão Negativa de Débito INSS ort. 47, inciso I, alínea a. da Lei
nu 8.212 de 1991):
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
(SRF-IN nr 30, de 1997): e
Certificado de Regularldade do FGTS (GED (art. 27 do Lei rir 8.036,
de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário.
Resta deixar consignado que a aquisição se se doei após verificada as condições de habilitação acima
mencionadas.

VI - DA AQUISIÇÃO
Por se tratar de uma aquisição pontual e não continuada a aquisição será feita mediante noto de
empenho.

VIII - CONCLUSÃO
Tendo em vista o acima exposto, encaminhamos à CPL paro deflagração do procedimento de dispensa
de licitação.
Pium- TO, 30 de julho de 2020.

José amar ves da Silva
Secretário

pai de Administração
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Memorando

DESPACHO

Assunto: Autuação no Processo

Conforme Solicitação Justificada da Secretária Municipal de Administração, com fundamento no artigo
38, da Lei Federal IP 8.666/93, e suas alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, autorizo a
abertura de processo licitatáno Imediatamente, na modalidade de Dispensa, legalmente formalizado,
cujo objeto é Aquisição de Caixa d' agua. tipo taça coluna. para Prefeitura Municipal de
Pium- TO.

DETERMINO que seja iniciado o processo legal, com fulcro no que preconiza a Lei obedecidas as
formalidades legais.
ENCAMINHO tal despacho para o Financeiro deste município para análise da solidtação, bem como
Pesrpása de dotação orçamentária, dentro dos padr5es legais exigidos por Lei.
Determino também, que posteriormente seja encaminhado a Comisso Permanente de Licitação para
apreciação e deliberação final.
Num, Estado do Toontins, aos 30 de julho de 2020.

DR VALDEM Q rpaBpJRos
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Estado doTotantIns Prefeitura Municipal de Num
'O Despertar de um Tempo Novo

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

Pium —TO 31 de Julho de 7020.

O Setor Financeiro da Prefeitura Municipal Pium -TO, em atendimento a Solicitação do Excelentissimo
Senhor Prefeito para andamento do processo Licitatária para a Aquisição de Caixa

cl" agua, tipo

taça coluna. para Prefeitura Municipal de Pium- TO.
. DECLARA que• a Prefeitura Municipal de Pium- TO, dispõe de recursos financeiros para arcar com a
aquisição supramencionado.
Declara também, que após verificação junto ao Setor Ca:inábil, existe dotação ar amentérla no
Orçamento de 2020, para a posterior consignação e empenho.

PAULO SERGI

o

Secretario Munid de nanças.

Estado Mi Tocantins Prefeitura Municipal de Pium
'O Despertar de um Tempo NOVO

E

AUTUAÇÃO DE PROCESSO

Pium— TO, 31 de Julho de 2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 078
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 026/2020-PMP

ASSUNTO: Aquisição de Caixa D'água, do tipo taça, com capacidade
de armazenamento para 20.0001, com água na taça e na coluna, para
atendimento das necessidades da população do Assentamento
Macciába.

Após a juntada dos documentos necessários encaminhe-se à Assessoria
Juridica para emissão de parecer;

R)
RAYLLANNE GOUVEIA DE ARAÚJO

Presidente da CPL

Pando do Tocanfin Prefeitura Municipal ic Pium
I Derperl r de um Tempo Novo"

PARECER TURiDICO

Modalidade da cititçãOi
Objeto'

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 026/2020 - PMP
Agi/1514a° de Caixa

agua do tipo taça com capacidade de

armazenamento para 20 mil litros, com agua na taça e na coluna pata
atendimento das necessidades da população do assentamento
MacaUbit.

1- DO PROCESSO:
Os autos chegaram a Assessoria Juridica do Municio para o
atendimento do an. 38 da Lei

e 8666/93, a fim de verificar a legalidade da dispensa de licitação que

tem colho objeto a aquisição de Caixa D'agua do tipo taça com capacidade de . rruroamento para
20 mil litros, com agua na taça e na coluna paia atendimento das necessidades da população do
assentamento Macába.
Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por
base, exclusivamente o processo de dispentul, em face do que disnece a 'vi Federal

e 8.666 de

1993. Prestaremos apresente consultoria sob o prisnia estritamente jutidico, ocasião em que não nos
competirá em momento algum adentrar na análise aspectos de natureza eminentemente técnica ou
administrativa.
Analisando o processo, verifica-se que este encontra-se autuado,
contendo solicitação da secretaria responsável, termo de referência especificando o objeto a ser
contratado, bem como dotação orçamentária.
Ê o relatóno Fundamento e opino.
II —FUNDAMENTAÇÃO
Dispensa cie licitação é à possibilidade de celebração direta de
contrato entre a Administração e o particular nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei
8.666/93.
Obsen-ii-Ne que a lei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa
de licitação, sendo este rol taxativo. Neste sentido, as lições do renomado Jesse Tones li

Union

Estada do Toe:meiam Prefeitura Mu iripel de Piauí

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto E, a
Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se
ocorrente uma das situações previstas na lei federaL Lei estadual, municipal
ou Pise-aba, bem assim regulamento interno da entidade alumiada neto poderá
uru hipótese de dispensabEidadc".
Pela letra do artigo 24, inciso II, da Lei it 8466193, a licitação
SOMENTE será dispensável quando o valor da contratação a ser efetuada for de até R$ 17.600,00,
importância essa correspondente 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, I c II, da Lei ri, 8,666/93 a Administração oodê
desobrigar-se das formalidades de ratificação do ato de dispensa pela autoridade suoetior e
de sua publicação na imprensa oficial. h j

t

simplicidade e a pequena relevância dessas

contratas:Res.
Isso porque o legislador entendeu que o valor da contratação, abaixo
de, inicialmente, R$ 17.600,00 para serviços e de R$ 33.000,00 para obras e serviços de engenharia,
Dão justifica o dispêndio de parcela significativa de recursos em rigorosos e minuciosos mecanismos
de controle.
Assim, verifica, se que o processo de dispensa se enquadra na hipótese
prevista no Art. 24,11 da lati 8666/93, em razão do valor da aquisição que é inferior ao limite previsto
nos referidos dispositivos.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme explanado acima, abstraindo da conveniência e mérito
administrativo e técnico, bem como da execução de despesas, opinamos pela possibilidade jurídica
deste procedimento, em conformidade ao art. 24 da lei 1666/93.
Opina-se este parecerista pela possibilidade iuridica do processo
sle dispensa, ressaltando a imporrancia e obrigatoriedade da autoridade competente em proceder a
formalização do contrato tom aquele une obteve o melhor tareco sendo necessária a realização de
ao menos três cotações de panços do mercado, atendendo assim a legislação bem como se alentar
à Mstificadva da contratação, seus valores e quantitativos.
Ressalvamos que as cotações de preços são de responsabilidade da
secretaria municipal solicitante, não cabendo a este pai CCerIbIll imiscuir-se em avaliação e cotação de
valores e preços de mercado, nem tamp c técn ca • q abdad d

talco I tand rã

ao gestor que se diligencie e se acautele quanto a exigência das mesmas impreterivelmente

Miado do Tomnfint Prefeitura Municipal& Pium

Destaca-se, que o responsável pela cotação de menor preço, caso
contratado, deverá apresentar certidões das esferas federal, estadual e municipal.
Ademais, recomenda-se ainda a nomeado de fiscal de contrato,
quando da formalização deste, nos termos do art. 47, para emitir relatório sobre o efetivo
cumprimento do serviço, atestos c valores de mercado.
Este parecer está adstrito a análise formal do processo, sem, contudo,
adentrar na oportunidade e conveniência, analisar ou acernpardiar a execução do referido objeto, o
qual estará sob a responsabilidade do ordenados de despesas e Fiscal do contrato.

o parecer. s.m.j.
PILIM/TO, 31 de julho de 2020
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ConsuIR Reguladdede clo Coo/9990w

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
06.114.989/0001-12
Razão Social: UMA° NO ECOrn DE PRODUTOS METALURGICOS UCA
Endereço:
AV RIO CE 3ANEIRO 1690/ SETOR CENTRAL/ GURI/PI / TO /17403090

A Caixa ECO/lá/Orça Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.016, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima Identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Sergio° - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contriburrifies e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrIgaçães com o FGTS.

Validade:28/07/2020 a 26/08/2020
Certificação Número: 2020072802074095574704

Informação obtida em 30/07/2020 1642:09

A utiazação deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no Me da caixa:
www.calaa.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRAPAIHISTAS
Nome: UNIA° IND. E COM, DR PRODUIUS METALURGICO5 LTDA. (MATRIZ 9:
FILIAIS)
CNPJ: 06.214.989/0001-12
Certidão n°: 10747262/2020
Expedição: 13/05/2020, às 08)39:31
Validade: 08/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, -ditados da data
de sua expedição.
Cettitica-se que CNIA0 IND. E COM. DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS), inscritolal no CNPJ sob o n" 06.214.909/0001-12,
NÃO CONSTA do Banco Racionai de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nu art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 2 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimettos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se á verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jos.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenteS perante a JUefliÇa do Trabalho quanto às obrigacties
estabelecidas em sentença condenatária transitada em julgado ou em
acordes judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencieries, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante c Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: UNIA() IND. E COM. DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 06.214989/0001-12

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inideineos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nus
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condena-avios, aquelas cuias condenações tenham lido seu
prazo de vigência expirado bem como aqueles mijas apreciações estejam suspensas cru razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:55:24 do dia 29/07/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas na sitio
https://contasheumov.br/ords/f/o=INDON'EONERIFICA
Código de controle da certidão: INPVV290720105524
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Número da Certidão

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTARIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA UNIDA ATIVA

2849450

CPI.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. PESSOA JURIDICA

emegs~i

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:
RAZÃO SOMA UNIA° IND. E COM. DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ D6.214.989/0001-12
ATIVIDADE ECONÓMICA:mexi:empes•tanques, reservatórios met,Pwa e caideNsoars ~man
ENDEREÇO: AV RIO DE JANEIRO - 1600/1801 AO FIM, 1.690. Jardim Eldor
MUNICIAI° GURUIN - TO
FINALIDADE:
LICITAÇÃO
HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA
Fundamentação Legal d
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Arts. 65,56 e 67 da Lei 1284 de 28 de Dezembro de 2E01. Roa ressalvado o direito
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que Per a ser apurada.
Validade - O prazo de validade da certidão ê de Pinta dias contado da data de sua emissão.
A autenticidade desta Cedida° devera ser confirmada via Internet no endereço

http:~sw.(peov.bilselez

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu,
pele crédito Mbutário, assegurando o direito de regresso.
Data Em3311.2 °sesta—feles, 29 de Julho de 2520 si 153 455 23s

AMIIÇ

Qualquer rasura ou emenda Invalidara esto documento.
Esta camidán esta vinculada ao número do CPF, ClIPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Colidâsfal smitlfla nessas da Secretaria da Fazenda do Estado do TocanlIns

Emmen vEs NTERNET

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
S
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
AllVA DA UNIÃO
Nome: UNIÃO IND. E COM. DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA.
CNPJ: 06.214.989/0001-12
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo adrna Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relafivas a créditos tributados administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFNI).
Esta certidão é válida para o estabeledmento matriz e suas filiais e no caso de ente federadvo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-seg situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange indusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a fdi do parágrafo (mico do art. 11 da Lei n° 8212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos
endereços <littprfrflágoitbr> ou dittp://www.pgIngovibra.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1751. de 2/10/2014.
Emitia as 02:06:33 do dia 16/07/2020 <bom e data de Brasilia>.
Válida até 12/01/2021.
Código de controle da certidão: F308.F9137.0940.2C50
Qualquer rasure ou emenda invalidara este documento.

GURI:JAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE
CONTRIBUINTE
CERTIDÃO NÚMERO: 66184
DADOS DO CONTRIBUINTE
SUJEITO PASSIVO: 72210- UNIÃO IND E COM DE PROD METALURGICOS LTDAEPP
CPF/CNPJ: 05.214.959/01101-12
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: AV RIO DE JANEIRO, Nr. 1690, Bairro: SETOR CENTRAL. GURUPI -TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado,
CERTIFICA que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência ern seu nome, cuja
responsabilidade tributada eiou fiscal e ao mesmo atribuída.
Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade
possa ser igualmente atribuiria ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser
apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a
inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras Inscrições municipais, em
decorrência da não atualização dos dados cadastrais.
Por ser verdade, firma o presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Quarta-feira, 29 de Julho de 2020.

SEGURA919k
VALIDADE ATE: Sextadelra, 20 de Agosto de 2020 (30 dias).
EMITIDA: Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 às 11:12:10
Código de validação: 1091565154

ORCod

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à varlflca5o de sua autenticidade no portal
da Prefeitura orou através do ORcode.
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
UNIA0 IND. E COM. DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA
CNPJ: 06214.989/0001-12
NIRE 17200251231

EDUARDO TAVARES DE FREITAS. brasileiro, empresário, solteiro, residente e
domiciliado na Rua 07. Quadra 14, Lote 02, s/f', Setor Eldorado, Gurum — TO,
CEP 77403-270, portador da Cédula de Identidade n° 769.186, emitida em
13/03/2002, pela SSP-TO e CPF n 028.951.541-63, filho de Antenor Pereira de
Freitas e Zilda Tavares da Conceição Freitas, nascida em 25 de julho de 1991.
PEDRO MANOEL LOPES PIMENTEL, brasileiro, menor, solteiro, residente e
domiciliado na 606 SAL. Volpi n° 0. QI 11. LT 23. Plano Diretor Sul. Palmas —10,
CEP 77022-050, portador da Cédula de Identidade n° 1.239_313, emitida em
07/07/2011, pela SSP-TO e CPF n° 055015.141-92, filho de Restar Pereira de
Freitas e Rejane Ferreira de arilo, nascido em 15 de novembro de 2009, aqui
representado por seus pais, o senhor Nestor Pereira de Freitas, brasileiro,
casado, empresário, residente e domiciliado na 606 S AL, Volpi ff] O, 01 11! LI 23,
Plano Diretor Sul, Palmas — TO, CEP 77022-050, podador da cadeira nacional de
habilitação-CNN n° 02919149983, expedida em 11/10(2013 pelo DETRAN-TO, e
CPF n° 311.100.531-34 e senhora Rejane Ferreira de Brito, brasileira, casada.
fisioterapeuta. residente e domiciliado na 606 SAL. Volpi n°0. ai 11, LT 23, Plano
Diretor SUL

Palmas — TO, CEP 77022-050, portadora da identidade profissional n°

31.359, expedida pelo CREFITO MG 4° Região em 22/12/2000 e OFF n°
633,420.061-53,
CLEIA ALVES RODRIGUES DE FREITAS, brasileira, empresária. casada soba
regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na Quadra 304
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Norte, Alameda 05 Lote 04- 0109 St Norte, CEP 77006-360, Plano Diretor Nort
Palmas-TO, portadora da Cl n° 165.073, r via, expedida em 10(03/2016, p a
SSP-TO e CPF n° 861.367.981-15, filha de Raimundo Alves Rodrigues e marfa
Luiza Alves Rodrigues, nascida em 17 de abril de 1974.
únicos socios da empresa UNIÃO IND. E COM. DE PRODUTOS
METALÚRGICOS LIDA, estabelecida na Avenida Rio de Janeiro n. 1690, Jardim
Eldorado, GUIIIPi - TO, CEP 77403-235, registrada na Junta Comercial do Estado
do Tocantins sob n. 17200251231 por despacho de 14/042004, inscrita no CNPJ
sob n. 06.214.989/0001-12, resolvem alterar seu Contrato Social mediante as
seguintes cláusulas:
CLAUSULA PRIMEIRA
O sócio Pedro Manoel Lopes Pimentel vende e transfere 13.334 (treze mil
trezentos e trinta e quatro) quotas de capital, das que possui, pelo preço certo e
ajustado de RS 13.334,00 (treze mil, trezentos e trinta e quatro reais) para o
senhor Eduardo Tavares de Freitas. qualificado no caput, cujo pagamento ê
efetuado neste ato em moeda corrente do pais.

CLAUSULA SEGUNDA
O sôcio Pedro Manoel Lopes Pimentel vende e transfere 13.332 (treze mil
trezentos e trinta e dois) quotas de capital, das que possui, peto preço cedo e
ajustado de R$ 13.332,00 (treze mil, trezentos e trinta e dois reais) para a senhora
eleja Alves Rodriguez de Freitas, qualificada no cape!, cujo pagamento
efetuado neste ato em moeda corrente do pais.
CLAUSULA TERCEIRA
O sócio Pedro Manoel Lopes Pimentel, após as transferências descritas nas
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cláusulas anteriores retira-se, da sociedade e sub-roga aos adquirentes todos os
seus direitos e obrigações decorrentes das quotas ora cedidas e transferidas,
dando por este Instrumento correspondente quitação, para nada reclamar em
qualquer tempo_
CLÁUSULA QUARTA
O capital social sere de 80.000,06 (oitenta mil reais) divididos em 80.000,00
(oitenta mil) quotas no valor de 1.00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e
integralizadas em moeda corrente do pais, fica assim distribuido entre os sócios:
QUOTAS

UNIT

EDUARDO TAVARES DE FREITAS

40.000

1,00

50

40.000.00

CLEIA ALVES RODRIGUES DE FREITAS

40.000

1,00

50

40.000.00

80.000

1,00

SÓCIOS

TOTAL

TOTAL

10000

00.00000

CLÁUSULA QUINTA
Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, 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 púbfico. ou por crime fermentar,
de prevaricação, peita ou suborno. concussão peculato ou contra economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relaçbes de consumo, fé pública, ou à propdedade.

CLÁUSULA SEXTA
A administração da sociedade será exercida pelos sOcios EDUARDO TAVARES
DE FREITAS e CLEIA ALVES RODRIGUES DE FREITAS, com poderes e
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atribuições de administração, representação, práticas de atos do comércio, admitir
e demitir empregados e assinar isoladamente todos os documentos da sociedade.
sendo-lhes autorizado o uso do nome empresarial assinando individualmente,
podendo constituir procuradores se necessàrio vedado no entanto em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
das cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do outro sócio.
A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se a Contrato Sedai com a
seguinte redação:
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA
A sociedade gira sob o nome empresarial UNIÃO IND. E COM. PRODUTOS
METALÚRGICOS LTDA. com nome fantasia METALNORTE, e tem sua sede na
Avenida Rio de Janeiro, n 1690 — Jardim Eldorado, Gurupl -TO, CEP 77403-235
registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob n. 1 7200251231 por
despacho de 14/04)2004, inscrita no CNPJ sob n. 06.214.989/0001-12.
CLAUSULA SEGUNDA
O capital é de R$ 0.000.00 (oitenta mil reais) dividido em gomo (oitenta mil)
cotas de valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada, integralizadas em moeda
corrente do pais pelos sócios:
COTAS

S CIOS

UNIT

TOTAL

%

EDUARDO TAVARES DE FREITAS

40,000

1.00

50

40.000,00

OLEIA ALVES RODRIGUES DE FREITAS

40.000

100

50

40 000,00

10.000

1,00

100,00

80.000,00

TOTAL
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CLAUSULA TERCEIRA
O objeto social ét Fabricação de Estruturas Metálicas; Fabricação de Tanques e
Reservatórios Metálicos: Fabricação de Artigos de Serralheria: Fabricação de
Artefatos de Trefitados; Serviços de Corte e Dobra de Metais; Manutenção e
Reparação de Tanques e Reservatórios Metálicos, e Comércio Atacadista de
Ferragens e Ferramentas.

CLAUSULA QUARTA
A sociedade iniciou suas atividades em 12/04/2004 e seu prazo de duração é por
tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA
As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferldas a terceiros
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda,
formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA
A responsabilidade de cada sócio ê restrita ao valor de suas cotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA
A administração da sociedade é exercida pelos sócios EDUARDO TAVARES DE
FREITAS e CLEIA ALVES RODRIGUES DE FREITAS com poderes e atribuições
de administração, representação, práticas de atos do comércio, admitir e demitir
empregados e assinar, isoladamente, todos os documentos da sociedade, sendolhe autorizado o uso do nome empresarial assinando individualmente, podendo
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constituir procuradores se necessário, vedado no entanto em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações sela em favor de qualquer das coristas
ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem
autorização do outro sócio.
CLAUSULA OITAVA
Ao término de cada exercicio social em 31 de Dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaborarei do inventário,
do balança patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos
sócios na proporção de suas colas os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão
sobre as contas da sociedade e designarão administradores quando for o caso
(art. 1.071 e 1072, §2 e art. 1.078, CC/2002).

f4

CLAUSULA DECIMA
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sorvos.

- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Os sócios EDUARDO TAVARES DE FREITAS e CLEIA ALVES RODRIGUES DE
FREITAS farão jus a uma retirada a titulo de PRO LABORE, observadas as
disposições regulamentares pertinentes.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Falecendo ou interdltado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores ao incapaz. Não sendo possIvel ou inexistindo
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interesses destes ou do sócio remanescente o valor de seus haveres serà
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento serà adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos', ou por crime fahmenter de
prevaricação. peita ou suborno. concussão, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consume fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fica eleito o foro de Gurupi - TO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes desta alteração contratual.

PROTOCOLO: 190019154

raz

14/02/2019. CóDIGO DA VERIFICAÇÃO:

17

WUCETINS
*Mantel°-CIMUI

lidoMantnus ±MpeCtiv04 Oddipda M Wifieefla

7 de

eire:
irtaa,
E por se acharem em perfeito acordo assinam o presente instrumento em
01(uma) via de igual teor e forrn

O, 15 de JelletTO de 2019.

tarn-U
TEL

PED

. *
20
c9-1.)3)“
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12atedo de Tzrardins Prefeitura municipei dr Pium
°O Desperto, de um Tempo Novo
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO n"
026/2020-PAPP

O Prefeito Municipal Pium — TO, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal ri 8666/93 e suas
alterações posterir, amparado no parecer exarado pela .assessoria Jurídica, resolve:
01 — Autorizar a contratação nos seguintes termos:
Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inc. II da Lei Federal n"
R.644/93.
Objetivo: Aquisição de Caixa D'água, do tipo taça com capacidade de armazenamento
para 20.0001. com ágna na taça e na coluna, para atendimento das necessidades da
pop CoPo do Amentammiollacanba.
Autorizar a emissão de Nota de Empenho a favor da empresa.: UNIA0 IND. E
COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA - EP?, inscrita no CNPJ
06. 214.989/0001 12, que apresentou o menor valos, R$ 16.538,00 (Dezesseis
qsala t

trinta

ã

'9), a qual fará pane deste processo.

Por Em, que seja encaminhado ao setor competente para providencias seguintes.
Pium — TO, aos 03 de agosto de 2029.

ir

VALÁr
ill/OLIVEIRA BARROS
feito de Pium - TO

Processo Administrativo n.° 078
Modalidade de Licitação: Dispensa 026/2020- PMP
Objeto do 1.1carni5o: ACIUISIÇõO, de Cafre D'agua, da tipo taça, com capadeade de armazenam° to
para 20.000u com água na taça e na coluna, para atendimento das necessidades da populaçãodo
Assentamento Macoalta.
Parles: UNIAO IND. E COM. DE PROD. MEIMURGICOS LTDA - EPP. destoo turfdlca inscrita no CNPJ sob o
rf 06.214.989/0001 12o MUNICÍPIO DE PIUM -10, CHPJ 01.189.497/0001-09.
Data: 03 de agosto de 2020.
Valor total: R$ 16.538.00 dezesseis ne quinhentos e trinta e oito reais)
VALDEMIR OLIVEIRA BARROS - PrefePo do Munia-Mb de lum/TO.

DIÁRIO OFICIAL Na 5675-

ANO YJ001- ESTADO DO TOCANIONOSEXTA-PEIRA,23DEAGOSTO 0E2020
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PREGA° PRESENCIAL PO e22rz120 PROC. Ir 4132020

5

FUNDO MUNICINÉ. DE SAÚDE
EXTRATO8

ESPECIE: eerONie de Maquine peauldaslhangsl.
METO: Futuras contrato:6es de sanções de Pores máquinas pesadas
Natal. Pata atender as riettateldades da P11511641111111 de Pedro Manso.
VIGENDO:A &Onde da ata sant de 1 2 meses contadas', panada sua
publicaceo.BASELEOAL Pnacesson° 413)2020. Pior Presencial-5RP
t02212020, Lel 10.520/2002 eLel 813811/83, RECURSOS: Classificação
Funcional: 1eS12.0016.1016, 19.122.0005.1.007. g/alarmada despesa:
CONTRATN4TE: Prefeitura Muntlftal de PedroMonia
CONTRATADA Construtora e Transportadora Gonne& Meuá° LIDA
CNPJ: 10.325.629f 0001-20velorlotel R$ 180,598.00 (cento e riiralite et]
qUinhenka e noventa e elle nals)SIGNATARIOS: Jeira Soares MaAano
e Construtora e Transportadora Gomes 1 Mur go LIDA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PREGA0 PRESENCIAL TO 02312020 -PROC. eit 4141702e
ESPÉCIE: AellieleÕeS de Refeições Prontas,
OBJETO' Futura. AqUithAtS de Refeições %alta, para atender as
nerossIdades do Fundo de Solde a de Prefeitura Mundpal de Pedro
Afonso, VIGENCIA1 A atuando de ale será de 12 Meses, contados a
Paitode LOA pulga:aça& BASE LEGAL: Processo na 4102020, Pregão
Pn9Sendall 0'22/2020, Lei 1E52012002 e Lei egitleftia. RECURSOS:
Cl/22%5115os* Funcional: 20.782.0008.1 .012; 113.512-0016,2.018i
10,1220002.2.1108; 10.722111052097 Natureza da despesa 3.2.20.30.
CONTRATANTE Prefeitos Munlelpal de Pedro Afonso.
CONTRATADA REI NAL CO GONÇALVES DOS SANTOS
CNPJ: 23.054348/0001-72 valor total RS 13.440,0D (treze mil,
quetiocentose quarenta roei& SIGNATÁRIOS: Jeito Soares Madona.
REINAM:Kl GONÇALVES DOS SANTOS
CONTRATANTE:, Fundo Pdpel do Saúde de Pedro Momo.
CONTRATADA: RONALDO GONÇALVES DOS SANTOS
CNPJ: 23.05a.748/0001-72velor total RE BOSOPO(ollo nig. novecentos e
antleentelaele( SIGNATAINCLS:DIMina Mancou MelaiPema meado
REINALOO GONÇALVES DOS SANTOS
PIUM
EXTRATOS
ProessaciAdminlatranvo ris 078/2020
Modalidade de Lleite0o: Dispensa 0252020 -PMP
Neto da LIStayill: Aduleis& de Deka D'água. do doo taça, com
capacidade de armazenamento para 20.000L com égua na taça
e na 00iLVIO, para atendimento asa necessidades da populaçAD do
Assentamento Mamata.
Perlas: UNIÃO IND. E COM. DE PROD. METALÚRGICOS LIDA-EPS% pessoa jurNal inscrita no MTPS ma o Ff Oe. 214.118(1/0001-12 e
MUNICIPIO DE PIUM - TO, CNP 01.183497/0001,013.
Dato ta de agosto de 2.02a
Valor total: R$ 16439.00 (dfaellehá MIL quinhentos e Inata e eit meie)
VALDEMIR CILIVEIRABARROS - Prefeito aio Nandaia de FlumiTtl

Processo Administrativo: N075/2020
ONetodatineaçãoplusealsdiodetandes 8x0 &enes pra cobertura, gare
uso de equipada secretaria MurSolpel de Saúde em Entende PreVeloÇa0
EP Combate ao COVID-10.
Poleai L DE SOUSA ROCHA EIRELI - ME. pessoa itradloa Insulto no
CNPJ sob o? 00,850,155~1-35 e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE PIUM TC.
Data: OS deeinsto de 2020.
Valor total RS 17.400,00 (dezessete mi e flUECOLlattee reais)
NERAMINERONAAPARECIDALOPESE OUVEIRABARROS -Gestora
do FMS -PIUMPFD.
Praceliat~latradol P041/1020
Modakdade de LIdlacia Dispensa 00E2020 -FMS
Opero da Licitação ÀqUiShçãO de tendas Orem para SCLUIPINS de FAIOCES
toe Mio atuar em barreara de Naquela nas vias de ames cidade
(201/a Urbana) de Pryirn TO. com objetivo de evitar e proliferação do
vaus COVID-19,
Padas. ta DE SOUSA ROCHAEIREU -ME, poma alface Image no
CNPJ cot a nt 00.850.185/003145 e FUNDO MUNICIPAL DE SADO!
DE PIUM -TO.
Dele' 08 de melo de 2020.
Valor lotai, RS 0.00000 (nove mie novecentos rema)
NOLAMINCRONAAPARECIDALOPES OLIVEIRASARROS- Uma=
da FMS -PIUMflaa.
PORTO NACIONAL
EDITAL DE CONVOCACAO PO 008/2020
CONCURSO PUBIJED EDITAL PP 01/2019
°Prefeito de Porto Nacional-Ia,Joaquim Mele LeiteNeto, no
alas atawkcleSlegels. e&pedelineille <nas definidas nokrelso
&sag, 70,da Lei Orgarilca do munIcIpb.00nederendooConceno NOS=
Para ornamenta da vago e loanação de [Meeiro de reserva doEtuadro
de pessoa eletiva do Munialplo de Porto Nacional - TO, de doe bala o
Edital 011201 de 02 de abril de 2019, pifando no DOO, CNN 6,3311
em 03 de abra de 2010.

1180 de

CONSUSERANDO a Resultado Resido Concian horria~da
Platmelode EctrtaideHomelosegéo n°01/2010, publicado no Nino agetial
et SAIO de 30 de outubro;
CONSIDERANDO que todas es Informações P•dill•0015
exames. doodmentaçâo exIgids, encontra-se no &te da Prefeitura
Maniatai. disponNel em' htitaiNvaiwoorloneelonelletitobigrideNelo/
oanc1rso,2010;
Et%

CONSIDERANDO a dedsgo exarada pela Tribunal de
Jusike do Estado dn TiniaMIns, noa autos da apto Md. Processo
ne 0008126.78.2020.8.27.272/TO; e Processo n° 001240058.2020.627.273711"0,
CONSIDERANDO e imperiosa necessidade de climplmarrta
de DECISÃO JUDICIAL.
RESOLVE

Processo Administrativa P07412020
Modalidade da Uclieçiel Dispensa 02:12020 -PMP
<Neto da Ucltegio: Conlrelago de empresa ViS31160 a eqPidÇaD de
carteia agrtale tanque ROO em aço. coei 02 (dolalelaeri e 04 (duatro)
Pedag pare aVarldIMerit0 das necessIdedes da Secretarie MliNciptil de
Agricultura.
Partes: SE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOULS
EIRELI, peeseefurifilea lamela na CARI etrb a ni2a237;161M001-28 e
MUNICÍPIO PO PIUM -TO. CNPJ: 01.119.497/0001-0g.
Data. 31 DE JULHO DE ZOO.
Valor total RS 24.565,DO felMe e quzdro mil, quinhentos e cingtatate
fane° roais)
VALDEMIR OLNEIRABARROS -Prefeito

M. lf Congoon para o Cargo Público de provimento efetivo
abeto semfaikedo. O, 'calafete ~datei

PnxeissoAdminleirative; Na 07312020
Modalidade de Licitação: Dlapense 0222020 PMP
Oblato da Licita .
Indaga d
presa ' and
to Oto de
Maroto POLOPalita ~Se desericos de maneenerito desmaiada
vicinais da Zona Rural do município de num -TO,
Perta JOÃO BOSOO TELES PESSOA, pessoa 'atidas I salta
COLO sob o rif 22.823,274/0001-10 e MUNICIPIO DE PIUM - TO,
CNPJ 01.1811.497101101-013,
liça- ta !'•
" "

ArL r A partir da pUblItatratO deste Ato no DOTO 011çail de
UNS do Toognene, os 110Cleadeti leira o O prazo de 30 (bfla) dias pam
temer posse. podendo ser prorrogado por igual perlado, a requerMiento
do iriterenado, deykliElpiriente jaalln e Win deferimerrto a Cdtgéia de
Secretaria Municipal de AdmInIslreçAo.

~Moda enartie

nIr

AIV.11/0.1~~

PALÁCIO TOCANTINS, OMINEM DO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL. Estado do
TOCAltIN. aos 25 de Agoisbg da 2020.

Medo dol unimos Prefett i Muneeinid de Pium

DESPACHO

Referente: Dispensa de Licitação ne 026/2020-PMP
Termo: DECISÓRIO

Trata-se de procedimento de dispensa de licitação, cujo objeto é a
"aquisição de caixa !Togues do tipo faca, com capacidade de
armazenamento para 20,000L, com água na taça e na coluna, para
atendimento das necessidades da população do PA Maca/liba".
devidamente autorizado no dia 03 de agosto de 2020.
Em que pese o valor de mercado obtido através de pesquisa de
peço ter se mostrado vantajosa à esta administração, tal aquisição não se faz
mais necessária, urna vez que foram encontradas soluções mais econômicos
para a solução do abastecimento de água Ss população do PA Maccoitio.
De tal forma, necessário se faz a revogação do presente
procedimento.
Consigna-se, que o empresa detentora da melhor proposta não foi
chamado para assinar o termo contratual, bem corno não fora emitida nota
de empenho a favor da mesma, não gerando, assim, direitos ou obrigações
entre os podes.
Isto posto, com f de nos principios da economicidade e interesse
público. motivadomente REVOGO o presente piocedimenfo de dispensa de
licitação, com base no art. 49, da Lei 8.666/93, bem como no disposto no
Súmula nd 473 do S
Publique-se• a presente decisão no Placar da Prefeitura e no portal
eletrônico do Município de Pium - C.

Pium -TO, 10 de setembro de 2020.

DR. VAIO

VERA BARROS
ito

PUBLICADO
Em fl
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Comissigecitação

