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SOLICITAQAO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVICOS EM LOCAQAO DE VEICULO MICRO- ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA AESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO.
Exmo. Sr. Prefeito,

A par de cumprimenta-lo, valho-me do presente expediente, informar a v.exa. que este municfpionecessita locar um veiculo, Micro - onibus com capacidade de 26 (vinte e seis) passageiros paratransposes de alunos para escola tecnica agropecuaria em natividade- TO.

Justificativa:

Considerando ainda a inexistencia de veiculo suficiente na frota municipal para suprir a presentenecessidade, bem como, assegurar os alunos o direito ao aperfeigoamento. Com o intuito de garantirdireito dos estudantes e ainda atender as necessidades de Transpose dos alunos matriculados nasUnidades de Ensino.
Assim, tendo em vista o cumprimento da legalidade, sugiro, por consequencia, a abertura deprocedimento administrative para estudo e respectiva contratagao.
Assim, solicito providencias para tanto.
Atenciosamente,

Sao Valerio/TO, aos 23 dias do mes de agosto de 2022.

Emerron de Castro Ferraz
Secretaria Municipal de Administragao
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ANEXO I
TERMO DE REFERENDA

(ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO)
Fundomento Legal Art. 72 da lei 14.133/2021

OBS. Dispensavel analise de risco considerando a provisoriedade do
objeto, bem como, ser decorrente de fato superveniente, conforme
justificado no termo de solicitagao.

1. DO OBJETO
CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVigOS EM LOCAgAO DE VEICULO MICRO - ONIBUS
COM CAPACIDADE DE 26 ( VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A ESCOLA
TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO.

2. DA MOTIVAgAO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAgAO

A contratagao dos servigos se justifica em fungao do munidpio nao dispor de quantidades necessarias
de veiculos que visa atender a demanda do transporte de alunos, de modo necessitar dos mesmos,
contando como unico meio para realizar o transporte escolar dos universitarios que necessitam do
transporte, para locomogao diaria, tendo-o como unico meio para a frequente presenga em unidades
escolares, garantindo assim as atividades, o ensino, o aprendizado e a vivencia no ambito respectivo,
ndo acarretando assim maiores prejuizos aos alunos.
Os servigos serao executados atraves de veiculos tipo veiculo micro - onibus com capacidade de 26
(vinte e seis), em turnos alternados, trafegando em estradas pavimentadas, os veiculos deve estar em
perfeito estado de uso e conservagao seguindo o que rege a legislagao propria para o fornecimento
do servigo alem de estarem disponiveis para execugao imediata apos a comunicagao formal dasecretaria municipal, sendo que os servigos serao executados nos dias letivos, hora e locais que serao
estabelecidos pela secretaria municipal de administragao deste municipio, podendo haver alteragoes
dos mesmos a qualquer hora e momento, desde que haja necessidade e que esteja de comum acordo.
3. DO CRITERIO DE AVALIAgAO DAS PROPOSTAS

O criterio de avaliagao das propostas sera o de MENOR PRECO MENSAL.

4. DO INICIO DA LOCAgAO E DO PAGAMENTO
A locagao iniciar-se-a impreterivelmente apos a assinatura do Instrumento Contratual, logo, o
pagamento se dara ate o 10° (decimo) dia util de cada mes subsequente a assinatura contratual.

5. DOPRAZO
a) A present© contratapao tera o tapso temporal de validade por quatros meses;

A. RECURSOS FINANCEIROS:

PREFEITURA MUNICIPAL
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DOTAgAO ORQAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
6rgdo Unldade

Orqamentaria
Fungao Subfuncao Programa Projeto/

Atividade
Categoria

economica
Grupo de
Despesa

Modalidade Elemento
de de

Aplicacao despeso
03 036.01 04 122 0404 2.006 3 3 90 39

FONTE DE RECURSO:

1.500.0000.000000 Recursos nao vinculado a impostos

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

O agente de contratagao fara o exame das propostas orgamentarias, classificando em primeiro lugar,
por meio da analise das informagdes orgamentarias, declarando a vencedora, quando verificar a
compatibilidade do prego em relagao ao valor da contratagao da proposta mais vantajosa ao
munici'pio.

8 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO.

Alem das responsabilidades legais, constitui ainda obrigagoes e responsabilidades da contratada:
a) Executor fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avengadas.
b) Durante o periodo de vigencia, devera manter a documentagao do veiculo
regularizado, junto aos orgaos competentes e manter seguro veicular sob sua
responsabilidade, inclusive contra terceiros.
c) Arcar com todas as despesas, especialmente impostos e SEGURO VEICULAR (INCLUSIVE
CONTRA TERCEIRO), manutengoes, combustivel, motorista,
d) Manter a conservagao do veiculo, preventiva, corretiva, mecanica, eletrica,
lanternagem e troca de pneus.

9 - DAS OBRIGAgOES DO OONTRATANTE.
A Contratante se obriga:
a) A c o m p a n h a r e f i s c a l i z a r a execugao do contrato.
b) C o m u n i c a r q u a n d o d a n e c e s s i d a d e d e m a n u t e n g o e s o u r e v i s o e s .
c) Proceder o pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado.
d) Utilizar o bem de maneira adequada, afastando o desvio de sua finalidade;

10 - DA UTILIZAgAO DO AUTOMOVEL
A presente Contratagao destina-se restritivamente ao uso da Secretaria de Administragao do Municipio
de Sao Valerio/TO.

11 - ESPECIFICAgAO DOS SERVigOS SEREM EXECUTADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1.1 - PRESTACAO DE SERVigOS - MENSAL
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Mrn, mi- iem

QUANTIDADE
DE KM
DIARIO

QUANTIDAD
E DE KM
MENSAL

DESCRIQAO DO OBJETOITEM UNID. PERIODO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EMLOCAgAO DE VEICULO MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE
26 ( VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO.

MES01 04 140 2940

12 - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

A contratada apresentara nota Fiscal/Fatura, para o ato de abertura, liquidagao e pagamento,peloorgao locador do MUNIClPIO, devendo ser entregues quando da execugao de qualquer servigo oujunto com os produtos correspondendo exatamente as especificagoes e quantidades que o termo dereferenda apresenta juntamente com a solicitagao da secretaria de administragao.
As faturas serao pagas ate 30 (trinta) dias, contados, imediatamente apos a data de protocolizagaodas faturas.
Todas as despesas decorrentes do objeto ora contratadas serao inteiramente por conta da empresacontratada.

13. - DA DOCUMENTAQAO EXIGIDA

13.1 - Relativa a Habilitacao Juridica
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato constitutive, estatuto ou contrato social naIntegra e em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso desociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleigao de seus administradores. O objetivosocial tern que estar condizente com o objeto da licitagao.
a.l) Caso seja apresentado o Contrato Social Consolidado, sera aceito, desde que seu objeto esteja
condizente com o desta licitagao;
a.2) Inscrigao do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria emexerefeio.
13.2 - Relativa a Reqularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, atraves da apresentagao da Certidao deDebito
com o INSS, juntamente com a Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Certidao de Debitos
junto a Uniao ou Certidao Conjunta de Debitos relativos a Tributos Federais e da Divida Ativa da Uniao;
OU prova de regularidade junto a Fazenda Nacional, inclusive as contribuigoes previdenciarias;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, sede da Empresa participante;
e) Certificado de Regularidade com o FGTS:
f ) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiga do Trabalho.
13.3 - Relativa a Qualificacao Tecnica
a) b) Apresentagao de atestados emnome da empresa licitante, fornecidopor pessoa juridica de direito
publico ou privado, demonstrative de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da presente licitagao.

9.4 - Relativa a Qualificacao Economico-financeira
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a) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor judicial do foro da pessoa
juridica, expedido nos ultimos 60 (sessenta) dias;

Sao Valerio/TO, 23 de agosto de 2022.

do

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
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DESPACHO

PROCESSO N° 069/2022

Assunto: CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS EM LOCAgAO DE VEICULO MICRO
- ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A
ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO.

Nesta data procedo a abertura do presente processo Contratagao empresa para prestagao de servigos
para locagao de vei'culo Micro- onibus, conforme justificativas previamente apresentadas.

Encaminhe os autos ao Departamento de Compras para Cotagao de Pregos nos termos do art. 23 da
lei n. 14.133/2021.

Apos conclusao da pesquisa de pregos encaminhe os autos ao Departamento Financeiro para analise
da despesa frente ao orgamento correlato, bem como, a indicagao de rubrica orgamentaria.

Concluidas tais etapas retornem os autos para deliberagao.

Sao Valerio/TO, 24 de agosto de 2022.

E/nWson de Castro Ferraz
Secretaria Municipal de Administragao
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DECLARACAO DE PESQUISA DE PRECO
(Art. 23 da lei n. 14.133/2021)

METODOLOGIA:

PESQUISA COM FORNECEDORES (J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO - ME)

PESQUISA COM FORNECEDORES (G M SERVIQOS E LOCAQOES LTDA)

PESQUISA JUNTO AO SICAP-LCO - TCE (CONTRATO N° 049/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS)

Considerando decisao do TCU (Acordao 2318/2014 - Plenario, de 03/09/2014) o qual firmou
entendimento que o processo para cotagao de pregos de mercado, a pesquisa deve levar em conta
diversas vertentes, como, por exemplo. cotqgoes com fornecedores, contratos anteriores do proprio
orgao e os firmados por outros orgaos publicos, volores registrados no Sistema Integrado de
Administragao de Servigos Gerais, bem como, atas de registro de pregos da Administragao Publica, de
forma a possibilitar a estimativa mais real possivel.

• CRITERIOS DA PESQUISA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

1.1 - PRESTACAO DE SERVIQOS - MENSAL

QUANTIDADE
DE KM
DIARIO

QUANTIDAD
E DE KM
MENSAL

DESCRICAO DO OBJETOITEM UNID. PERIODO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM
LOCACAO DE VEICULO MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE
26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS
PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO.

MES01 04 140 2940

• METODOLOGIA DA PESQUISA

Neste sentido a pesquisa de mercado, com fulcro no art. 23 da lei 14.133/2021,enfatizou a diversificagao,
definindo sua metodologia pela forma hibrida, ou seja, fora utilizada formatos de cotagao:

• VALORESIDENTIFICADOS:

GM JB DE CASTRO
ESPIRITO SANTO-

CONTRATO N° 049/2022
DIVINOPOLIS

1.1- PRESTApAO DE SERVIQOS -MENSAL SERVigOS
ME

04MENSAL (meses)
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CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS EM
LOCACAO DE VEICULO MICRO -
ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26
( VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA
TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A
ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA
EM NATIVIDADE - TO

RS: 61.740.00 RS: 36.000.00 RS: 64.000.00

• CONCLUSAO:

Apos verificar os elementos de pregos constatou-se que a proposta acima representa maior economia
ao cofre municipal, alem de atender as especificagoes do objeto proposto. Ademais, o valor total esta
amparado pelo limite estabelecido no art. 75, II da lei n. 14.133/2021. "Art. 75 - E dispensavel a licitagao:
(...) II - para contratagao que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de
outros servigos e compras."
Outrossim, conforme o processo ja ter sido encaminhado com a documentagao da empresa que
apresentou menor prego, inclusive atinente a regularidade fiscal, fica observado o cumprimento da
exigencia elencada no art. 23, III da lei n. 14.133/2.021.
Isto posto, entende, que a contratagao preconizada pode ser celebrada na forma de contratagao
direta pelo instituto da Dispensa de Licitagao com respaldo no dispositivo legal acima epigrafado,
todavia, solicita manifestagao da assessoria juridica

SAO VALERIO/TO, aos 05 dias do mes de setembro de 2022

JlUMLK
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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TRANSPORTES

PROPONENTE
\RA2Ad SOCIAL: J 3 DE CASTRO ESPIRITO SANTQ MF
ICNPJ: 08.724.688/0061̂
IENDEHECO: AV PROGRtSSO Ng1047-SAP VALERIO - TO. CENTRO CEP: 77390 - 00
IIELEFONE: (63 ) 3312-4856/ (63 ) 3312-4856

PROPOSTA
IENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL EDUCAQAO SAO VALERIO - TO 5-set-22

ICNPJ: 31.237.827/0001- 47

IENDERECO: AV. TOCANTINS. N° 280 - CENTRO , CEP: 77390 - 00. SAO VALERIO - TO

[TELEFONE: 63 3359 - 1619

:NPI ns 724 r,R8/oom -64
)ADOS BACARIOS

IANCO SICOOB
kGENCIA: 3263 - 8
iONTA CORRENTE: 91 343 - 0

RESPONSAVEL PEIA ASSINATURA DO CONTRATO

)OAO BATISTA DE CASTO ESPIRITO SANTO

PROFISSAO: EMPRESARIO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ENDERE^O: AV PROGRE5SO N9 1047- SAO VALERIO - TO, CENTRO CEP: 77390 - 00

TELEFONE (63) 3312-4856/ (63) 3312-4856

CPF: 765.908 101-25

RG:373741911 SSP/SP

VALOR
UNTARIODESCRICAO VALOR TOTALITEM UND QTD

LOCAgAo MICRO ONIBUS 26P
ORIGEM: SAO VALERIO -TO DESTINO:NATIVIDADE
ESCOLA TECNICA AGROPECUARIO NATIVIDADE
21DIAS POR MES

M§S R$ 36.000,00R$ 9.000,001 4

R$ 36.000,00SOMA TOTAL

Validade de 60 diasSICOOB

3263 - 8AG

91.343 - 0C/C i

J B DE ESPIRITO SANTO - ME
ĉriPJ: 08.724.688/0001-64

REPRESENTANTE LEGAL

AV PROGRESSO N? 1047-SAO VALERIO - TO, CENTRO CEP: 77390 - 00, CNPJ: 08.724.688/0001-64,TEL: (63) 3312-4856/ (63) 3312-4856



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRigAO
08.724.688/0001-64
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/03/2007

NOME EMPRESARIAL
J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
J B TRANSPORTES

PORTE
ME

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locagao de automoveis sem condutor

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locagao de automoveis com motorista

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - Empresario (Individual)

NUMERO
1047

LOGRADOURO
AV PROGRESSO

COMPLEMENTO
********

MUNICiPIO
SAO VALERIO DA NATIVIDADE

CEP BAIRRO/DISTRITO
CENTRO77.390-000

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE
(63) 3312-4856/ (63) 3312-4856

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
13/03/2007

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAqAO ESPECIAL
********

SITUAQAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/09/2022 as 14:56:59 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1



Consults Quadro de Socios e Administradores - QSA

CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

08.724.688/0001-64
J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO
R$45.000l00 (Quarenta e cinco mil reais)

NAO HA INFORMAQAO DE QUADRO DE SdCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



REQUERIMENTO DE EMPRESARiGMinisters do Dessnvoivimento. Industrie e Comerdo Exterrcr

^’-p$ Secretaria do Desenvolvimento da Produ^ao
Deoartamento Nadonal de Registro do Comercio

.
•

•
'

INSTRUQC JES OE uRE‘=NCH'MENTONO VERFC
'

- £.
1N!PE DA -IUAL iprccnchcr somenle o.» re- jrer..a a Liai)i NUMCRO DE 1D5V7IPICA0AO DC REGISTRO DE.EMPRESA * NHRE OA SHOE

1710051656-9
] NOME DC 5MPRESAWO iccmtxsto aem aEfev.aiurss)

IJOAC BATISTA DE CASTRO ESPIRITC SANTO
5S7AOO CIVIL. * NACIONAL1DADE

BRASILEIRA Sclceiro(a) r}' ~

REGIME OE SENS (se cassdO)SEXC
\MtS FD r ;

(mSe)FiLHO OE ;j».
|ADVINCULA DO OH ESP1RITO SANTOGENESTO DE CASTRO CARNEIRO

OrgSo smissor CPF (rtumero)
(
UFiDENTIDADE .lumeraNASCIOC £f»i(data as nassimerto)

24-06-1372 765.908.1C1-25S?01766107420 DETRAN
la VEVANCEPADO POP (I'oma de einanopasao-somente no caso de menor)r ,

NUMERODOMiCiUA.DO NA ELOGRADOURO-ru2. av.etc.)

AV. TOCANTINS SN
CODiGODCMUNiCiPIO] C£PSAIRRC / DiSTTRETO

CENTRO
COMPLEMENTS

QD-31 LT-02 77390-000
UFM'JMCIR.C

SAO VALERIO DA NATIVIDADE:. TO

deciars, sob as penas da lei, nao estar impedido de exercer atividade empresaria, que nao possui outro registro de
empresario e requer a Junta Comercia’i do ESTADO DO TOCANTINS:

S DCD1GC DO EVENTO DESCRlyAO DOEVEhTTO•CESCRlvAC DO ATC

ALTERACAO
CCD.’GO DO A~G

0C2 ALTERACAO DE DADOS021
iDESCRECAC DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:<xxxx
CESCR -.CAO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
COC1GO DC EVENTO CCDIGO DO EVENTO I

:
NOME EMPP.ESARIAL

J B DE CASTRO ESPIRITC SANTO ME
LOGRADOURC (rua, av,etc.) NUMERO

AV. PROGRESSO 1047
13A-RRO;DJS7RJTO

CENTRO
ICEP ’^S£SCOMPLE.VSNTO

7739C-000xxxxxxxxxxxxxxxx
MUNICJP1C

SAO VALERIC DA NATIVIDADE
CORREiO ELETR6NICO (E-MAJL)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VP PAiS

TO IBRASILI

VALOR DC CAPITAL spor extenso)

QUARENTA E CINCO MIL REAI3
VALOR DC CAPITA- - RS

45.000,00
) DESCR1CAO DO CBJE7C

ILOCACAO DE AOTOMOVEL SSM CONDUTOR
JLOCACAO DE AUTOMCVSL COM MOTORI5TA
TRANSPORTS RODOVIARTO DE CARGAS INTERE3TAD0AL
OBRAS DE TERRAPLANAGEM

CCDIGO D5 ATIVIDADE
ECONOMICA

(CMAE Fiscal)
AtivsGa*prriapaJ

7711— 0/00
Auvudades sscur.dar.as

4923-0/02
4930-2/02
4

'

313-4/GO

i
»

XVXXXXKKXKXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX>1XXXXXXXX X XXXXXXXXX>1XXXXXX XXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

( r"

77xxxxxxxxxxxijt
INUMERO DE:NSCR!CA.O NO CNPJ

CS . 724 .638 /0001-64

DATA DE IMICJO DAS ATIVJQADES !TRANSFERENCE DE SEDEOU DE FILIAL DE OUTRA Ur
j NIKE anterior

OOMEROAL

k-E3
I’* > Vi

UF

28-02-2007 f

lASSJNATURA DA FtRMA FELO EMPR=£AR:3 Iou pelo represcmantejassisiBrae/oeranle)

^3 7&C- *
• - ASSINSTURA DO EMPRESARIO ' ;

PARA USO EXCLUStVO DA JUNTA COBigRClAL

DATA DA ASSfNATURA

18-05-2011

• -"liir -
! DEFER1DO . AUTENTICAgAO mmmmmm.m. PU3UQUE-SE E ARQUIVE-SE.i

25^62011! CERTIFJCO O REGISTRO EM:
SOB N'T 17536952
Protocolo: 11/012592-4, DE 20/05/2011
Snuresa:17 1 0051656 9
J S CS CASTRO BSFXRITO SANTO >ECe - DT.-.D ^

2 ? m,lQVi
1

• VL." - «.T. . -m ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETARiO-GERAL

^i»i



Sistema Integrado - Controle Tributano

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE
Ft Avenida Minas Gerais, 237, Setor Aeroporto
W Sao Valerio do Tocantins - TO
S CNPJ: 25.043.449/0001-68

UNIAO,TRABALHO e UBERDADE

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
N E G A T I V A

Numero da Certidao —
1786

CONCEDIDO A

3 B DE CASTRO ESPIRITO SANTO
ORGAO EXPEDIDORINSCRICAO ESTADUAL OU RGCNPJ/CPF

08.724.688/0001-64 '

ENDERECO
Avn Progresso - n° 1047
Bairro: CENTRAL
SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO

Complemento TRANSPORTE

CEP: 77.390-000

E certificado que,nesta data, nao constam debitos pendentes em nome do contribuinte acima identificada, relativos a tributes

municipais, inclusive em Dfvida Ativa , ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal cobrar e inscrever quaisquer dfvidas que vierem

I a ser apuradas.
Esta Certidao refere-se exdusivamente a situagao da pessoa fisica/jurfdica no ambito da Secretaria de Finances da PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE, sendo valida apenas para o CPF/CNPJ indicado.
Finalidade : Licitagao

Esta certidao e valida ate 02 de novembro de 2022

A aceitagao da presente Certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade junto a Fazenda Publica Municipal, atraves

do codigo de controle 5A.BA.C3.C8.A1.9B.A8.AA.AA.A9.9D.
Atengao: qualquer rasura ou emenda invalidate este documento.

Local e Data: Sao Valerio do Tocantins - TO, 04 de agosto de 2022

DIRETOR DE COLETORIA
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PODER JUDIClARIO
JXJSTIGA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.724.688/0001-64
Certidao n°: 24280441/2022
Expedigao: 01/08/2022, as 10:16:08
Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS),
08.724.688/0001-64, NAO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.0 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

Certifica-se que
inscrito(a) no CNPJ sob o n°

INFORMA£AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
necessaries a identificagao das

constam os dados
pessoas naturais e juridicasinadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas,
recolhimentos previdenciarios,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentesde execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico doTrabalho,

inclusive no concernente aos
a honorarios, a custas, a

Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que,disposigao legal, contiver forga executiva.
por

DOvidss ti sugast.<ias: "j'ctijdsr.. jur;.fcr



Consults Regularidade do Empregador01 /09/2022 08:59

imprimirVoltar

CAIMA
OAIXA ECONOMSCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigao;
Razao Sociai: 1 B DE CASTRO ESPIRITO SANTO
Enderego:

08.724.688/0001-64

AV TOCANTINS SN QD 31 LT 02 / CENTRO / SAO VALERIO DA NATIVIDADE / TO /
77390-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifies que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prove contra cobranga de quaisquer debitos
referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes com
o FGTS.

Validade:24/08/2022 a 22/09/2022

Certificagao Numero: 2022082400493034020507

Informagao obtida em 01/09/2022 08:59:53

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada averificagao de autenticidade no site da Caixa : www.caixa.gov.br

nttps://consulta-c rf.caixa.gov.br/consultacrf /pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 08.724.688/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

l. constam debitos administrados peia Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tribut&rio Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsiderapao para fins de certificacao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam inscrigoes em Dfvida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, paratodos os drgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao dosujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstasnas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet nosenderepos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751 de 2/10/2014Emitida as 08:39:02 do dia 07/03/2022 <hora e data de Brasilia>Valida ate 03/09/2022.
Codigo de controle da certidao: 13E7,026B.E7A3.CS1DQuaiquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Numero aa Certidao:GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARY DA FAZENDA
SUPERINTENDENCE DE GESTAO TRIBUTARIA
DiRETORIA DE GESTAO DE CREDITOS FiSCAIS
COORDENADORIA DA DIVIDA ATIVA

4071333

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO - PESSOA JURIDICA

IDENTSFICACAO DO CONTRIBUINTE:
RAZAO SOCIA J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO
CNPJ 08.724.688/0001-64
ATIVIDADE ECONOMICA:

ENDEREQO: AV. TOCANTINS, S/N°, CENTRO - ZONA URBANA
MUNICiPIO SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO

FINALIDADE:
LICITAQAO

INSCRiQAO ESTADUAL:

HISTORJCO:

NAO CONSTA DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA

Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressaivado o direitoFundamentagao Legal -
de a Fazenda Publica Estadual, inscrevere cobrar qualquer divida de responsabilidade do contribuinte acima,
que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidao e de trinta dias contado da data da sua emissao.
A autenticidade desta Certidao devera ser confirmada via internet, no enderego
A Certidao expedida com erro, dolo, simulagao ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu,
pelo credito tributario, assegurando o direito de regresso.

http://www.to.gov.br/sefaz

Data Emissao: Qulnta-feira, 1 de Setembro de 2022 08h 59m 02s Emitida Via INTERNET

Atengao:
Qualquer rasura ou emenda invaiidara este aocumento.
Esta certtidao esta vinculada ao numero do CPF, CNPJ ou Inscrigao Estadual.

Esta Certidao foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.br/sefaz



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

Avenida Minas Gerais , 237, Centro, SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO

Telefone: (63) 3359 1433

CNPJ: 25.043.449/0001-68

<.-'V •$ %
iWfLrfi - /

<r;ktULfttf'‘'

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUINTE

r— Concedido aCodigo da Certidao —
490db53d-AjL 08.724.688/0001-64 - J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO

E certificado que, nesta data, nao constam debitos pendentes em nome do contribuinte acima identificado, relativos a

tnbutos municipals, inclusive em Dlvida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal cobrar e inscrever

quaisquer dividas que vierem a ser apuradas.

Finalidade: Licitagao

hmitida Eletronicamente em 06/09/2022

Vaiida ate: 05/12/2022

Codigo de controle: 0CD5-E8A7-86DD-3BEB-4863-8091-E91B-95BB

i
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de
autenticidade

Expedido pela Internet em
06/09/2022 as 10:08 (data
e hora de Brasilia).

sua
enderego https://datta.link/dedVsYozInternet,

ou atraves do QRCode ao lado.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

na no
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j_FL N°. 83jr.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATO N2 049/2022
PROCESSO ADMINISTRATE N9 466/2022
DISPENSA DE LICITACAO N° 144/2022

Contratafao EMERGENCIAL DE LOCA£AO DE 02 (dois)
VEICULOS (TIPO MICRO dNIBUS), com capacidade para 24
(vinte e quatro) passageiros, sem motorista e combustivel,
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, de aiunos da Zona Rural
entre suas residences e escola municipal Isabel C. Wanderley
deste municipio por um periodo de 2 meses, Junho e Agosto,
conforme calendario escolar de 2022, Rotas PA
Piedade/Consola$ao e PA Toledo I/Coco, de acordo com as
especificagdes contidas neste Termo de Referenda, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICfPAL DE EDUCACAO -
FME - DE DIVIN6POLIS DO TOCANTINS - TO, E JOSE
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA EIRELI

. .Tvu KM ANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS
- TO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o n9 30.705.839/0001-96 com
sede administrativa na Av. Divino Luiz Costa s/n9 centro, representado neste ato pelo senhor
ANDERSON GERMANO DE OLIVEIRA, Gestor Municipal, brasileiro, casado, portador do RG. N9

3.379.161-SSP/GO e CPF n9 760.475.391-49 residente e domiciliado nesta cidade de
Divinopolis do Tocantins - TO.
CONTRATADO: JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA EIRELI, pessoa juridica de direito privado
inscrito no CNPJ n9 41.332.229/0001-00, com sede na AV JOAO GUALBERTO 307, CENTRO,
Divinopolis do Tocantins, tern justos e acertados o presente CONTRATO, com observancia da
Lei Federal n9 8.666/93 e suas altera^oes posteriores, vinculadas ao termo de referencia, bem
a proposta da CONTRATADA que passam a fazer integrante deste instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E EXECU£AO.

1.1. Constitui o objeto DESTE a contratafao EMERGENCIAL DE LOCAQAO DE 02 (dois)
VEICULOS (TIPO MICRO dNIBUS), com capacidade para 24 (vinte e quatro) passageiros, sem
motorista e combustivel, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, de aiunos da Zona Rural entre suas
residences e escola municipal Isabel C. Wanderley deste municipio por um periodo de 2
meses, Junho e Agosto, conforme calendario escolar de 2022, Rotas PA Piedade/Consola^ao
e PA Toledo I/Coco, de acordo com as especificagdes contidas neste Termo de Referencia.

1.2. O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com a eficacia e a
qualidade requeridas.

1.

1.3. O objeto deste contrato devera ser executado no municipio de Divinopolis do

Tocantins/TO, observando-se as rotas conforme endere?os e especificagoes constantes no
Termo de Referencia, correndo por conta da contratada todas as despesas decorrentes da
manutencao do veiculo, exceto combustivel e motorista.



2. CLAUSULA SEGUNDA DO VALOR E DA DOTA^AO ORNAMENTARIA
2.1. O Presente CONTRATO tem o valor GLOBAL para efeito de empenho de R$
32.000,OOftrinta e dois mil reais), sendo certo que, no que se refere ao pagamento devido a
CONTRATADA, o mesmo sera efetuado em 02 (duas) parcelas, de R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais)
2.1.1. 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos entrega dos servifos;
2.1.2 O pagamento sera efetuado mediante apresenta$ao de nota fiscal de prestagao de
servigos;
2.1.3. O valor descrito no item 2.1, sera fixo e irreajustavel, ficando vedada qualquer forma de
reajuste ou corre^ao, seja a que titulo for,mesmo em eventual atraso no pagamento;
2.1.4. A CONTRATADA fica vedada negociar com terceiros, seja a que titulo for, o credito
decorrente deste contrato, ainda que com institutes bancarias.
2.1.5. Ficam reconhecidos os direitos do Fundo Municipal de Educa^ao em caso de rescisao
administrativa conforme art. 77 de Lei 8.666/93, aplicando-se ao presente contrato as normas
do Direito Civil Brasileiro, nos casos omissos.

I

2.2. O pre<;o ofertado pela empresa signataria do presente Contrato, de acordo com a
respectiva proposta na Dispensa de Licitagao n® 144/2022,e o especificado na tabela seguinte:

PESCRICAO VLR UNIT VLR TOTALITEM UND QUANT
R$ 16.000,00R$ 8.000,00Rota PA Piedade/Consola^ao ate a

Escola Municipal Isabel Carlos
Wanderley na sede do Municipio,
com 280Km diarios.

02 MesSV01

»

R$ 8.000,00 R$ 16.000,00Rota PA Toledo I/Coco atb a Escola
Municipal isabel Carlos Wanderley
na sede do Municipio, com 392Km
diarios.

02 Mes02 SV

I R$ 32.000,00TRINTA E DOIS MIL REAISTOTAL

2.3. DOTA£AO ORCAMENTARIA

DOTACAO OR^AMENTARIA FONTENATUREZA DA DESPESA FICHA

1.540.0000.00000012.11.12.361.047.2.023 3.3.90.33 312

3. CLAUSULA TERCEIRA DA FUNDAMENTACAO
3.1. A presente contrata^ao encontra fundamenta^ao legal nos termos do art. 24, IV, da Lei
Federal N9. 8.666/93 e suas altera<;6es.

4, CLAUSULA QUARTA DAS RESPONSABILIDADES

DA CONTRATADA:

4.1. Apiesentar e entregar os veiculos objetos desta ioca^ao, nas mais perfeitas condigoes de
uso junto a Coordena?ao de Transporte Escolar do Municipio de Divinopolis do Tocantins/TO,
os quais ficarao sob guarda e responsabilidade do Fundo Municipal de Educacao.

4.2. Manter durante a execugao do contrato as condigoes de habilitafao e de qualifica^ao que
ensejaram sua contratagao,
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4.3. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
comercial, assim come quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execu?ao do contrato;

4.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela a?ao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a contratante ou a terceiros;

4.5. Responsabilizar-se par todas as obriga^oes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legisiacao especifica, cuja inadimplencia nao transfere
responsabilidade contratante:

4.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento
em razao da execu^ao do objeto do Contrato, devendo orientar as empregados nesse sentido.

4.7. Se responsabilizar por toda e qualquer necessaria manutenfao/revisao mecanicas
relacionadas aos vefculos locados;

4.8. Permitir e facilitar a Fiscalizacao Secretaria Municipal, a inspe^ao dos servi^os, caso
ocorra, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;

4.9. Durante a execugao deste contrato ou de suas eventuais prorrogagoes, a Contratada se
obriga a manter todas as condigdes de habilita^lo e qualificagao, compativeis com as
obrigafoes assumidas.
4.9. Aceitar, nas mesmas condi0es do ajuste, as acrescimos ou supressoes que se fizerem nos
servigos, ate 25% (vinte e cinco par cento) do valor da contrata^So;

4.10. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execu?ao do presente contrato, sem
previa e expressa anuencia da autorizagao do CONTRANTE.

4.11. No valor cotado pela Empresa deverao estar incluidas quaisquer vantagens, impostos,
taxas e contributes sociais, obrigagoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais, bem
coma, reposi^ao de pegas, pneus, filtros, oleos, graxas, lampadas e lubrificantes.

4.12. Manter o veiculo em bom estado de conservagao;

4.13. Em caso de substituigao do veiculo, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, as
despesas com o mesmo serao de responsabilidade da Empresa Contratada;

DA CONTRATANTE:
4.15. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o
caso, com base nas disposi^oes da Lei 8.666/93 e suas altera^oes;

4.16. Assegurar os recursos or^amentarios e financeiros para custear a presta^ao;

14.17. Acompanhar, controlar e avaliar a prestagao, atraves da unidade responsavel por esta
atribui?ao;
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4.18. Zelar para que durante a vigencia do contrato, sejam cumpridas as obrigagoes assumidas
com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condigoes de habilitagSo e qualificagao
exigidas na prestagao;

4.19. Serao considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pelo setor responsavel pelo recebimento.

14.20. Exigir o fiel cumprimento do objeto a ser licitado, como zelo e pontualidade na
execugao dos servigos;

4.21. Efetuar os respectivos pagamentos quando ate o trigesimo dia do mes subsequente a
execugao dos servigos;

4.22. Fornecer, sempre que for necessario e quando forem solicitadas pela CONTRATADA,
informagdes adicionais pertinentes aos servigos;

4.23. A CONTRATANTE, pelo seu titular, e a unica responsavel pelos atos de gestao
administrative que sejam praticados, limitando-se a CONTRATADA a responsabilidade pelo o
fornecimento do objeto desta licitagao.

4.24. Notificar a contratada, por escrito, da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para sua corregio;

4.25. Manter o calendario letivo atualizado, para o bom acompanhamento por parte da
CONTRATADA;

4.26. Disponibilizagao de Motoristas e Monitores para os veiculos, como o fornecimento do
combustivel para o abastecimento.

5. CLAUSULA QUINTA DA RESCIS&O

5.1. A qualquer das partes que der motivo £ rescisao do presente contrato, ou que descumprir
qualquer uma de suas clausulas, ficara sujeito a multa de 10% (Dez por cento) sobre seu valor
pagavel de uma vez, em cima do valor total do contrato, no ato da rescisao.

5.2. A CONTRATANTE podera rescindir unilateralmente o contrato, sema incidencia de onus,
nas hipoteses dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, conforme o artigo 79 da mesma Lei.

PARAGRAFO UNICO: Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Fundo Municipal de
Educagao podera, garantida a previa defesa, aplicar ao contratado as sangoes do artigo 88 da
Lei 8.666/93.

6. CLAUSULA OITAVA DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Apos a execugao dos servigos em ate 30 (trinta) dias, os mesmos serao pagos em parcelas
conforme a apresentaglo da nota fiscal, devidamente atestada, acompanhada de prova de
regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal, trabalhista e FGTS;
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6.2. E concedido um prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da protocolizagio da Nota
Fiscal/Fatura perante o Fundo Municipal de EDUCAQAO de Divinopolis do Tocantins, para
conference e aprovagao do recebimento definitivo do objeto.

6.3. Apds o prazo de confer&ncia e aprovagao do recebimento definitivo do objeto e
comprovada a manutengao das exigences da habilitagao, sera paga diretamente em sua conta
corrente, no prazo de ate 10 (dez) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota
fiscal.

* 7. CLAUSULA NONA DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1 0 mesmo ter3 vigencia de ate 03 (TR§S) meses, a contar da data de sua assinatura.
Havendo necessidade de obrigagoes futuras torna-se obrigatoria a lavratura de instrumento
contratual.
8. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO REAJUSTE

8.1. Os pregos serao fixos e irreajustaveis no periodo de vigencia do contrato.
9. CLAUSULA DECIMA SEGUNPA DA FISCAUZACAO DO CONTRATO

9.1. A fiscalizagao do instrumento contratual ser3 exercida por representante do 6rgao
solicitante em conformidade com o disposto na Lei n" 8.666/93.
9.2. A fiscalizagSo de que trata o subitem acima, nao exclui nem reduz a responsabilidade do
contratado vencedor pelos danos causados diretamente ao orgao solicitante ou a terceiros
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato em conformidade com a Lei n°
8.666/93.

10. DAS DISPOSIC&ES FINAIS

10.1. Fica ajustado, ainda que:

10.1.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:

a) A Proposta apresentada pela CONTRATADA;

b) O Termo de Referenda e todo o processo Administrative ne 466/2022,Dispensa de Licita?ao
n® 144/2022;

10.2.Aplicam-se as omissoes deste contrato as disposigoes da Lei da Lei Federal n. 8.666/93, e
as normas regulamentares.
10. CLAUSULA DECIMA QUARTA DO FORO

10.1. Para dirimir quaisquer duvidas, elegem as partes o Foro da Comarca de Paraiso do
Tocantins-TO, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Divinopolis do Tocantins - TO,10 de junho de 2022.
CONTRATANTE:

fE EDUCA^AO^PMSDE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS - TO
ANDERSON GERMANO DE OLIVEIRA

GESTOR
CONTRATANTE

FUNDO MUNICi

I
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CONTRATADO:

.'fn^ r? AsidC -̂i Om, i^e/tHH/l (/r(^fu^
JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA EIRELI

CNPJ: 41.332.229/0001-00
CONTRATADO

TESTjEMUNHAS:^
,.
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Gd
Servigos e Locates
OR^AMENTO DE PRE^OS

Ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
Proponente:

a) Nome/Razao Social: GM SERVIC05 E LOCATES LTDA
b) Enderego: Rua H, nS 676,Quadra: 68 tote: 20, Waldir Lins I, CEP: 77.423-060, Gurupi- TO
c) Telefone: (63) 99216-1732
d) CPF/CNPJ: 03.858.057/0001-14

Banco do Brasil
Agencia: 3979-9
Conta Corrente: 17772-5
GABRIEL MARQUES DE SOUSA
CPF: 055.511.911-41
RG:1.013.118 SSP/TO

Contrata^ao de empresa especializada para presta?ao de servigos de Loca?ao de Micro
Onibus 26 P, Origem:S5o valerio da natividade-TO Destino:Natividade.

DIASQTDKM
DIARIO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

QTDKM
MENSAL

DESCRigAO QTDMESESITEM LETIVO

R$
Rota SAO VALERIO- NATIVIDADE R$ 5,2504 140 2101 15.435,002940

R$ 61.740,00TOTAL:

Esso proposta tern validade de 60 dias.

Gurupi - TO,01de Setembro de 2022.

Tjt
SERyi^QŜ torXcOES LTDA

Marques de Sousa
Socio - Administrador

Rua H, na 676, Quadra: 68, Lote: 20, Waldir Lins I, CEP:77.423-060, Gurupi-TO

CNPJ sob ona 03.858.057/0001-14 Fone: (63) 98502-2878
e-mail: gabriel.sousal2@hotmail.com
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11/05/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRigAO
03.858.057/0001-14
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
13/10/1987COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
G M SERVICOS E LOCACOES LTDA

TiTULO DO ESTABEIECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

G M SERVICOS E LOCACOES
PORTE
ME

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
77.19-5-99 - Locagao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
01.61-0-02 - Servigo de poda de arvores para lavouras
36.00-6-02 - Distribuigao de agua por caminhoes
38.12-2-00 - Coleta de residuos perigosos
41.20-4-00 - Construgao de edificios
43.11-8-02 - Preparagao de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terrapienagem
43.21-5-00 - Instalagao e manutengao eletrica
43.29-1-04 - Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagao em vias publicas, portos e
aeroportos
43.30-4-02 - Instalagao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral
43.99-1-04 - Servigos de operagao e fornecimento de equipamentos para transporte e elevagao de cargas e pessoas para
uso em obras
45.20-0-01 - Servigos de manutengao e reparagao mecanica de veiculos automotores
45.20-0-03 - Servigos de manutengao e reparagao eletrica de veiculos automotores
49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locagao de automoveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.12-5-00 - Carga e descarga
56.20-1-02 - Servigos de alimentagao para eventos e recepgoes - bufe
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica
71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

NUMERO COMPLEMENTO
QUADRA68 LOTE 20

LOGRADOURO
676R H

MUNIClPIO
GURUPI

UFBAIRRO/DISTRITO
WALDIR LINS I

CEP TO77.423-060

ENDEREQO ELETRONICO TELEFONE
(63) 8502-2878

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

DATA DA SITUACAO CADASTRAL
10/05/2021SITUAgAO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

DATA DA SITUAgAO ESPECIALSITUAQAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2021 as 16:10:14 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DEINSCRICAQ
03.858.057/0001-14
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
13/10/1987COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
G M SERVICOS E LOCACOES LTDA

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
74.90-1-04 - Atividades de intermediagao e agenciamento de servigos e negocios em geral, exceto imobiliarios
77.11-0-00 - Locagao de automoveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem
operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguranga eletronico
81.21-4-00 - Limpeza em predios e em domicilios
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

CODIGO E DESCRICAO DA NATURE2A JURlDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

NUMEROLOGRADOURO COMPLEMENTO
QUADRA68 LOTE 20R H 676

MUNICIPIO
GURUPI

CEP BAIRRO/DISTRITO
WALDIR LINSI

UF
77.423-060 TO

ENDEREgO ELETRONICO TELEFONE
(63) 8502-2878

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

SITUAgAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL
10/05/2021

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL DATA DA SITUAgAO ESPECIAL
******** ********

Aprovado pela Instru^ao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 11/05/2021 as 16:10:14 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/2
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l9. ALTERACAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL POR TRANSFORMACAO EM SOCIEDADE
EMPRESARIA LTDA

JOSE DOMINGOS RIBEIRO DAS NEVES, brasileiro, solteiro nascido no dia 28/07/1963,
empresario, portador da C.l RG 1424732 2* VIA SSP-GO e CPF - 291.734.421-00, residente e
domiciliado rua Para,n9 108, centro, Cristalandia - TO, JOSE DOMINGOS RIBEIRO DAS NEVES,
Empresario, com sede na Rua Getulio Vargas, n9 1886-c, CEP: 77.480-000 Cristalandia - TO,
inscrito na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o NIRE 17100188855 e no CNPJ sob n9

03.858.057/0001-14, fazendo uso do que permite o § 39 do art. 968 da Lei n9 10.406/2002,
com a redagao alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n9 128/08, ora transforma seu
registro de EMPRESARIO para SOCIEDADE EMPRESARIA de tipo Juridico Limitada, uma vez que
admitiu o socio: GABRIEL MARQUES DE SOUSA, brasileiro, casado em comunhao parcial de
bens, nascido no dia 03/09/1995, empresario, portador da CNH 05967576622 DETRAN/TO,
CPF n9 055.511.911-41, residente e domiciliado na Rua H, n9 676, Quadra-68, Lote-20, Bairro
Engenheiro Waldir Lins I, Gurupi - TO, CEP - 77.423-060, passando a se constituir sob o tipo
juridico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regera, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL
ao qual se obriga mutuamente o socio:

Clausula l9. O empresario retira-se da empresa e transfere a titularidade, para o sdcio,
GABRIEL MARQUES DE SOUSA.
Clausula 29 - O objeto social da social passara a ser: Locagao de caminhoes e onibus, sem
condutor; Servigo de poda de arvores para lavouras; Distribuigao de agua por caminhoes;
Coleta de residuos perigosos; Construgao de edificios; Preparagao de canteiro e limpeza de
terreno; Obras de terraplenagem; Instalagao e manutengao eletrica; Montagem e instalagao
de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagao em vias publicas,portos e aeroportos;
Instalagao de portas, janelas, tetos, divisdrias e armdrios embutidos; Servigos de pintura de
edificios; Servigos de operagao e fornecimento de equipamentos para transporte e elevagao
de cargas e pessoas para uso em obras; Servigos de manutengcio e reparagao mecanica de
veiculos automotores; Servigos de manutengao e reparagao eletrica de veiculos automotores;
Servigo de transporte de passageiros - locagao de automoveis com motorista; Transporte
escolar;Carga e descarga;Servigos de alimentagao para eventos e recepgoes - bufe; Atividades
de contabilidade; Atividades de consultoria em gestao empresarial; Servigos de engenharia;
Atividades de intermediagao e agenciamento de servigos e negocios; Locagao de automoveis
sem condutor; Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador; Aluguel de
maquinas e equipamentos para construgao sem operador; Aluguel de motores, guinchos,
empilhadeiras e geradores sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de
seguranga eletronico; Limpeza em prediose em domicilios; Atividades paisagisticas.

Paragrafo Unico. Em estabelecimento eleito como sede (Matriz) sao exercidas as atividades
de:
Locagao de caminhoes e onibus, sem condutor; Servigo de poda de Arvores para lavouras;
Distribuigao de agua por caminhSes; Coleta de residuos perigosos; Construgao de edificios;
Preparagao de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalagao e
manutengao eletrica; Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagao e
sinalizagao em vias publicas, portos e aeroportos; Instalagao de portas, janelas, tetos,
divisorias e armarios embutidos; Servigos de pintura de edificios; Servigos de operagao e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevagSo de cargas e pessoas para uso em
obras; Servigos de manutengao e reparagao mecanica de veiculos automotores; Servigos de
manutengao e reparagao eletrica de veiculos automotores;Servigo de transporte de

i
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passageiros - locagao de automoveis com motorista; Transporte escolar; Carga e descarga;
Servigos de alimentagao para eventos e recepgoes - bufe; Atividades de contabilidade;
Atividades de consultoria em gestao empresarial; Servigos de engenharia; Atividades de
intermediagao e agenciamento de servigos e negocios; Locagao de automoveis sem condutor;
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador; Aluguel de maquinas e
equipamentos para construgao sem operador; Aluguel de motores, guinchos, empilhadeiras e
geradores sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de seguranga eletronico;
Limpeza em predios e em domidlios; Atividades paisagisticas.

Clausula 3a. O enderego comercial passara a ser na Rua H, ne 676, Quadra-68, Lote-20, Bairro
Engenheiro Waldir Lins I,Gurupi-TO, CEP- 77.423-060.

Clausula 4a. Fica transformada esta empresa Individual em Sociedade passando o nome
empresarial de G M SERVigOS E LOCAgOES LTDA, com sub-rogagao de todos os direitos e
obrigagoes pertinentes.

Clausula 5a. O acervo desta empresa Individual, passa a constituir o capital da SOCIEDADE
LIMITADA, mencionada na clausula acima.

Para tanto, firma em ato continuo, o contrato de sociedade limitada.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA POR TRANSFORMAgAO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL

G M SERVICOS E LOCACOES LTDA

Pelo instrumento particular de contrato social, GABRIEL MARQUES DE SOUSA, brasileiro,
casado em comunhao parcial de bens, nascido no dia 03/09/1995, empresario, portador da
CNH 05967576622 DETRAN/TO, CPF n? 055.511.911-41, residente e domiciliado na Rua H, ne
676, Quadra-68, Lote-20, Bairro Engenheiro Waldir Lins I, Gurupi - TO, CEP - 77.423-060, tern

entre si, justo e contratado a constituigao de uma sociedade limitada, que se regera por
clausulas e condigoes a seguir .

CLAUSULA 1̂ : A sociedade gira sob o nome empresarial de: G M SERVICOS E LOCACOES LTDA,
e tern sede na Rua H, n® 676, Quadra-68, Lote-20, Bairro Engenheiro Waldir Lins I, Gurupi- TO,

CEP-77.423-060.

CLAUSULA 2a: O capital social sera de R$ - 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80.000
(Oitenta mil quotas) de valor nominal R$ 1,00 (Urn real), totalmente integralizadas, neste ato

em moeda corrente do Pais, ficando assim distribuido entre o socio:

Valor R$%QuotasSocios
80.000,0080.000 100GABRIEL MARQUES DE SOUSA
80.000,0010080.000Total

ft
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CLAUSULA 33:0 objeto social sera:

Locagao de caminhoes e onibus, sem condutor; Servigo de poda de arvores para lavouras;
Distribuigao de agua por caminhoes; Coleta de residuos perigosos; Construgao de edificios;
Preparagao de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalagao e
manutengao eletrica; Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagao e
sinalizagao em vias publicas, portos e aeroportos; Instalagao de portas, janelas, tetos,
divisorias e armarios embutidos; Servigos de pintura de edificios; Servigos de operagao e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevagao de cargas e pessoas para uso em
obras; Servigos de manutengao e reparagSo mecanica de veiculos automotores; Servigos de
manutengao e reparagao eletrica de veiculos automotores; Servigo de transporte de
passageiros - locagao de automoveis com motorista; Transporte escolar; Carga e descarga;
Servigos de alimentagao para eventos e recepgoes - bufe; Atividades de contabilidade;
Atividades de consultoria em gestao empresarial; Servigos de engenharia; Atividades de
intermediagao e agenciamento de servigos e negocios; Locagao de automoveis sem condutor;
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador; Aluguel de maquinas e
equipamentos para construgao sem operador; Aluguel de motores, guinchos, empilhadeiras e
geradores sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de seguranga eletronico;
Limpeza em predios e em domicilios; Atividades paisagisticas.
Paragrafo Unico. Em estabelecimento eleito como sede (Matriz) sao exercidas as atividades
de:
Locagao de caminhoes e onibus, sem condutor; Servigo de poda de arvores para lavouras;
Distribuigao de agua por caminhoes; Coleta de residuos perigosos; Construgao de edificios;
Preparagao de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalagao e
manutengao eletrica; Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagao e
sinalizagSo em vias publicas, portos e aeroportos; Instalagao de portas, janelas, tetos,
divisorias e armarios embutidos; Servigos de pintura de edificios; Servigos de operagao e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevagao de cargas e pessoas para uso em
obras; Servigos de manutengao e reparagao mecanica de veiculos automotores; Servigos de
manutengao e reparagao eletrica de veiculos automotores; Servigo de transporte de
passageiros - locagao de automoveis com motorista; Transporte escolar; Carga e descarga;
Servigos de alimentagao para eventos e recepgoes - bufe; Atividades de contabilidade;
Atividades de consultoria em gestao empresarial; Servigos de engenharia; Atividades de
intermediagao e agenciamento de servigos e negocios; Locagao de automoveis sem condutor;
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador; Aluguel de maquinas e
equipamentos para construgao sem operador; Aluguel de motores, guinchos, empilhadeiras e
geradores sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de seguranga eletronico;
Limpeza em predios e em domicilios; Atividades paisagisticas.

CLAUSULA 43; A sociedade iniciou suas atividades em 20/10/1987 e seu prazo de duragao e
indeterminado.
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CLAUSULA 5^: As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro socio, a quern fica assegurado, em igualdade de condigoes e
prego direito de preferencia para a sua aquisigao se postas a venda, formalizando, se realizada
a cessao delas, a alteragao contratual pertinente.
CLAUSULA 6^:A responsabilidade do socio e restrita ao valor de suas quotas.
CLAUSULA 7?: A administragao da sociedade e exercida pelo socio: GABRIEL MARQUES DE
SOUSA, ja qualificado no preambulo deste, com os poderes e atribuigoes de administrar,
ISOLADAMENTE os negocios sociais, financeiros e administrativos da sociedade, abrir,
movimentar contas bancarias emitir e endossar cheques e ordens de pagamento, aceitar,
endossar emitir ti'tulos de creditos, solicitar financiamentos. Sendo Ihe autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigagoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizagao do outro socio.

CLAUSULA 8a: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores
prestarao contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao do inventario,
do balango patrimonial e do balango de resultado economico, cabendo o socio, na proporgao
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA 9§: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os socios
deliberarao sobre as contas e designarao administradores quando for o caso.
CLAUSULA 102; A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependence,mediante alteragao contratual assinada pelo socio.
CLAUSULA 11®: 0 socio podera de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro-
labore", observadas as disposigoes regulamentares pertinentes.
CLAUSULA 12^: Falecendo ou interditado o socio, a sociedade continuara suas atividades com
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do
socio remanescente, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situagao
patrimonial da sociedade, a data da resolugao, verificada em balango especialmente
levantado.
Paragrafo unico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relagao a seu socio.
CIAUSULA 13^: O administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta impedida de
exercer a administragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno,
concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagdes de consumo, fe publica, ou a
propriedade.
CLAUSULA 14-: Fica eleito o foro da cidade de Gurupi - TO, para o exercicio e o cumprimento
dos direitos e obrigagoes resultantes deste contrato.

/)
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E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via de igual
teor e valor.

Gurupi - IO,10 de Fevereiro de 2021.

JOSE DOMINGOS RIBEfPiO DAS NEVES

imi
GABRIEL MARQUES DE SOUSA

i



MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizagao, Gestao e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DENISE TAVARES DE BRITO PINHEIRO, com inscrigao ativa no CRC/TO, sob o n° 004607, expedida em
14/02/2011, inscrito no CPF n° 01250115124, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuizo das sangoes
administrativas e civeis, que este documento e autentico e condiz com o original.

IDENTIFICAQAO DO(S) ASSINANTE(S)
NomeN° do RegistroCPF

DENISE TAVARES DE BRITO PINHEIRO00460701250115124

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2021 18:39 SOB N " 17200657415.
PROTOCOLO: 210137827 DE 16/04/2021.
CODIGO DE VERIFICA?AO: 12102688921. CNPJ DA SEDE: 03858057000114 .
NIRE: 17200657415. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2021.
G M SERVI?OS E LOCATES LTDA,* JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETARIO-GERAL

www.simplifies.to.gov,br

A validade destu documento. se impresso , fica sujeitc a comprovacao de sua aucenticidade nos respectivos portals ,
inforniaiido sens respectrlvos cddigos de verlflcapao .



Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Industria. Comercio e Servigos
Junta Comercial do Estado do Tocantins

JJJUCETINS <Simplifies

CERTIDAO SIMPLIFICADA
Sistema Nacionai de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informaqoes abaixo constam dos documentos arquivados
nesla Junta Comercial e sac vigentes na data da sua expadigao

Nome Empresarial. G M SERVIQOS E LOCACOES LTDA

Natureza Juridica:Sociedade Empresaria Umitada

Prolocolo: TOC2201095238

NIRE (Sede)
17200657415

CNPJ
03.858.057/0001-14

Data de Ato Constitutive
13/10/1957

Inicio de Atividade
20/10/1987

Enderego Completo
Rua H. N° 676. QUADRA68 LOTE 20. WALDiR LINS I - Gurupi/TO - CEP 77423-060

Objeto Social
LOCACAO DE CAMINHOES E ONIBUS, SEM CONDUTOR SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS DISTRIBUICAO DE AGUA POR
CAMINHOES COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS. JANELAS, TETOS. DIVISORIAS E
ARMARIOS EMBUTIDOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA
TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE
VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR CARGA E DESCARGA SERVICOS
DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LOCACAO DE
AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR ALUGUEL DE MOTORES. GUINCHOS. EMPILHADEIRAS E GERADORES SEM
OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Prazo de Duragao
Indeterminado

Porte
ME (Microempresa)

Capital Social
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

Dados do Socio
Nome
GABRIEL MARQUES DE
SOUSA

Termino do mandato
Indeterminado

Especie de socio Administrador
Socio

CPF/CNPJ
055.511.911-41

Participagao no capital
R$ 80.000,00 S

Dados do Administrador
Nome
GABRIEL MARQUES DE SOUSA

Termino do mandato
Indeterminado

CPF
055.511.911-41

Ultimo Arquivamento
Data
02/08/2021

Situagao
ATIVA
Status

SEM STATUS

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Numero
20210394137

Esta certidao foi emitida automaticamente em 04/03/2022, as 09:50:39 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.simplifica.to.gov.br, com o codigo OILYBGLS.

I5238
Erlan Souza Milhomem

Secretario Geral

1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS MUNICIPAL DE
CONTRIBUINTE

CERTIDAO NUMERO: 132643
DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 138430 - G M SERVIQOS E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ: 03.858.057/0001-14
ENDERECO DO CONTRIBUINTE RUA H, Nr. 676, Qd. 68, Lt. 20, Bairro: ENGENHEIRO WALDIR LINS,

GURUPI - TO

CERTIDAO E FUNDAMENTACAO LEGAL

A Fazenda Publica Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado,
CERTIFICA que, revendo seus arquivos, ate a presente data, nao tem pendencia em seu nome, cuja
responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuida.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos creditos cuja responsabilidade
possa ser igualmente atribuida ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser
apurados posteriormente £ emissao da presente certidao, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a
inscrigao municipal acima epigrafada os debitos porventura vinculados a outras inscrigoes municipais, em
decorrencia da nao atualizagao dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente CERTIDAO para que produza seus jurldicos e legais efeitos.

Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022.

SEGURANQA:

VALIDADE ATE: Domingo, 02 de Outubro de 2022 (30 dias).
EMITIDA: Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022 as 05:04:39

Codigo de Validagao: 11836132643

Certidao emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidate este documento.
A validade deste documento fica condicionada a verificagao de sua autenticidade no portal
da Prefeitura e/ou atraves do QRCode.

Pag.1del
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPIIMPRESSAO: SSERVICOSONLINE*

1.0 - W. G. S. 06/06/2013



P&gina 1(tel

PODER JUDICIARTO
JUSTIQA DO TP.ARALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: G M SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.858.057/0001-14
Certidao n°: 18483690/2022
Expedigao: 09/06/2022, as 17:53:45
Validade: 06/12/2022
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que G M SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.858.057/0001-14, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns/ 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagSo desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos on a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho, Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, por
disposigao legal, contiver forga executiva.

•' / C' l. 'H *1. - ] l i f t •'.-V- :



Numero da Certidao:GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCE DE GESTAO TRIBUTARIA
DIRETORIA DE GESTAO DE CREDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DIVIDA ATIVA

4077836

CERTIDAO NEGATIVA DE D£BITO - PESSOA JURlDICA

IDENTIFICA0AO DO CONTRIBUINTE:
RAZAO SOCIA G M SERVIQOS E LOCAgOES LTDA
CNPJ 03.858.057/0001-14
ATIVIDADE ECONOMICA:

ENDEREQO: RUA H, 676, WALDIR LINS I - ZONA URBANA

MUNICiPIO GURUPI - TO

FINALIDADE:
LICITAgAO

INSCRigAO ESTADUAL:

HISTORICO:

NAO CONSTA DEBITO INSCRITO EM DlVIDA ATIVA

Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288. de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direitoFundamentagao Legal -
de a Fazenda Publica Estadual, inscrever e cobrar qualquer divida de responsabilidade do contribuinte acima,
que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidao e de trinta dias contado da data da sua emissao.

http://www.to.gov.br/sefazA autenticidade desta Certidao devera ser confirmada via Internet, no enderego

A Certidao expedida com erro, dolo, simulagao ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu,
pelo credito tributario, assegurando o direito de regresso.

Data Emissao: Sexta-feira, 2 de Setembro de 2022 17h 19m 31s Emitida Via INTERNET

Atengao:

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Esta certtidao esta vinculada ao numero do CPF, CNPJ ou Inscrigao Estadual.

Esta Certidao foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.br/sefaz



i MINISTERIO DA FAZENDA
f Secretaria da Receita Federal do Brasilr Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: G M SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 03.858.057/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em Dfvida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagao da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no £mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:45:55 do dia 20/07/2022 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 16/01/2023.
C6digo de controle da certidao: F275.3969.C25A.E2B7
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



02/09/2022 17:18 Consulta Regularidade do Empregador

ImprimirVollar

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certiiicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 03.858.057/0001-14
Razao Socials M SERVICOS E LOCACOES LTDA
Enderego: R H 676 QD 68 LT 20 / WALDIR LINS I / GURUPI / TO / 77423-060

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:19/08/2022 a 17/09/2022

Certificagao Numero: 2022081902540106346146

Informagao obtida em 02/09/2022 17:18:20

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa :
www.caixa.gov.br

1/1
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf



02/09/2022 17.18 Consulta Regularidade do Empregador
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CAiXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 03.858.057/0001-14
Razao Socials M SERVICOS E LOCACOES LTDA
Enderego: R H 676 QD 68 LT 20 / WALDIR LINSI / GURUPI / TO / 77423-060

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:19/08/2022 a 17/09/2022

Certificagao Numero: 2022081902540106346146

Informagao obtida em 02/09/2022 17:18:20

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1/1
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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. Prefeitura Municipal de
% Sao ValerioPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
ADM. 2021/2024 Uniao. Trabalho e Prosperidauc

A(Pn Wt - JCM

DECLARACAO ORCAMENTARIA

Sao Valerio/TO, 05 dias do mes de setembro de 2022.

SENHOR PREFEITO,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia que com vistas a CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA
PRESTAgAO DE SERVIQOS EM LOCAgAO DE VEICULO MICRO - ONIBUS COM gAPACIDADE DE 26 (VINTE E
SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM
NATIVIDADE- TO , existem rubrica orgamentaria para suportar as despesas oriundas do respectivo objeto,

conforme relagao abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL

DOTAgAO ORgAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
Orgao Modalidade ElementoCategoria

economica
Grupo de
Despesa

Subfungao Projeto/
Atividade

Unidade
Orgamentaria

Fungao Programa
dede

Aplicagao despesa

393 902.006 3036.01 04 122 040403

FONTEDERECURSO:

1.500.0000.000000 Recursos nao vinculado a impostos

Atenciosamente,

i cm
SIENI SOARES AFONSO CARNEIRO

Secretaria de Finangas

pof*3’



Prefeitura Municipal deCfSaoVaierioPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM. 2021/20244° VALERO* Uniio. Trabalho e Prosperidade
Atm 2021- 2020*X

DESPACHO EXECUTIVO

O procedimento fora aberto mediante a solicitagao da Ssecretaria de Administragao, anexada ao
presente, visando necessidade de CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS EM
LOCAgAO DE VEICULO MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA
TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE - TO.

Considerando que a contratagao dos servigos se justifica em fungao do municfpio nao dispor de
quantidades necessarias de vefculos que visa atender a demanda do transporte de alunos, de modo
necessitar dos mesmos, contando como unico meio para realizar o transporte dos universitarios que
necessitam do transporte, para locomogao diaria, tendo-o como unico meio para a frequente presenga
em unidades escolares, garantindo assim as atividades, o ensino, o aprendizado e a vivencia no dmbito
respectivo, nao acarretando assim maiores prejufzos aos alunos.

Considerando que mediante a determinagao de tramitagao do procedimento, fora realizado processo
amplo com diversificagao de metodologia para fins de auferir pregos no mercado, especialmente com
levantamento de pregos. Assevera-se que fora considerado o art. 23 da lei n. 14.133/2021.

Considerando que a respectiva pesquisa fora concluida nos seguintes termos: “Procedida a cotagao
de prego, foram identificadas a proposta mais vantajosa ao municfpio: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO-
ME com o valor de R$: 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais).

Considerando ainda que em cumprimento do despacho inicial o procedimento recebeu manifestagao
financeira favoravel, inclusive registrando a rubrica orgamentaria pertinente a suportar a respectiva
despesa.

Considerando que o valor total auferido esta recepcionado pelo art. 75, II c/c art. 176 da lei 14.133/2021,

devidamenteregulamentada no ambito destemunicipiopeloDecreto deRegulamentagao n.028/2021.

DETERMINO. atraves do presente ato que seja realizada a contratagao, na forma direta, observando
todos os requisitos especiais da Lei n. 14.133/2021, uma vez, o valor total da despesa nao superar o
estabelecido do dispositivo legal acima asseverado e possibilitar de forma absoluta e imediata a

satisfagdo do interesse publico.

Encaminhe os autos para autuagao junto ao Agente de Contratagao para a pratica dos demais atos
pertinentes.

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO/TO, aos 06 dias do mes de setei/l •ogle 2022
’ 'i

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
Olfmpio dos Santos Arraes

Prefeito Municipal



. X"'- Prefeitura Municipal de

* Sao ValerioCPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM. 2021/2024.1°MM tmo Uniao, Trabalho e Prosperidade
Mm 2031' JOWX

AUTUACAO

Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO MICRO

- ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A

ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO.

Nesta data autuei o presente procedimento de Dispensa de Licitagao para regular tramitagao.

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N°:069/2022

DISPENSA DE UCITAQAO N°018

Sao Valerio - TO, 12 de setembro de 2022.

Agente de Contrata?ao
Portaria n°l14/2021



. Prefeitura Municipal de

Sao ValerioPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM. 2021/2024 Uniao. Trabalho e Prosperidade
Adm m- 102Qt

ATA DE JULGAMENTO DE PREgOS ORgAMENTARIOS

Aos 12 dias do mes de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, as dez e trinta horas. a agente de
contratagao E Comissdo designada por forgo do PORTARIA n°l14/2021, analisou os orgamentos e a
declaragao de pesquisa de pregos relativos a CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE
SERVigOS EM LOCAgAO DE VEICULO MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS)
PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE
- TO.
Conforma consta nos autos e, inclusive, na declaragao de pesquisa de pregos, o menor valor foi
apresentado Pel° <5 j]npresa: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO - ME, conforme discriminado a secjuir:

ESPECIFICAQAO DOS SERVigOS J B GM SERVICOS CONTRATO
E LOCAgOES N° 049/2022

DIVINOPOLIS

ITENS TRANSPORTESUNID. VIGEN

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS EM LOCACAO
DE VEICULO MICRO
CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS)
PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA
AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO.

21ONIBUS COM
DIASSERV01 R$ 36.000,00 R$ 64.000,00R$: 61740,00LETIVOS/
MES

Apos verificar os elementos de pregos constatou-se que a proposta acima representa maior economia
ao cofre municipal, alem de atender as especificagoes do objeto proposto. Ademais, o valor total esta
amparado pelo limite estabelecido no art. 75, II da lei n. 14.133/2021. “Art. 75 - E dispensavel a licitagao:
(...) II - para contratagao que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de
outros servigos e compras."
Outrossim, conforme o processo ja ter sido encaminhado com a documentagbo da empresa que
apresentou menor prego. inclusive atinente a regularidade fiscal, fica observado o cumprimento da
exigencia elencada no art. 63, III da lei n. 14.133/2.021. Isto posto, entende, que a contratagao
preconizada pode ser celebrada na forma de contratagao direta pelo instituto da Dispensa de
Licitagao com respaldo no dispositivo legal acima epigrafado, todavia, solicita manifestagao da
assessoria juridica

SAO VALERIO/TO. aos 12 dias do mes de setembro de 2022

A;e>y\A/Cx_
Agente de Contratagao

Portaria n°l14/2021

f n A/_M QI2
Membro

fi . AoiLr. \ f>~ Ao
Membro

Membro



» Prefeitura Municipal tie

Ŝao ValerioPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM. 2021/2024 Uniao. Trabalho e Prosperidade
Adm JW- ttw

JUSTIFICATIVA ESCOLHA FORNECEDOR E PREQO

O presente instrumento de justificative se presta a cumprir o contido no art. 75 da Lei 14.133/2021, como
antecedente necessario a contratagao com dispensa de licitagao.

I - Objeto: DISPENSA DE LICITAQAO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS EM
LOCAgAO DE VEICULO MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA
TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO

II - Razao da Escolha do Fornecedor: A empresa: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO - ME, detem de
condigdes tecnicas e de direito pertinentes ao objeto, dentre elas:

1. Possui automdvel com as caracteristicas necessarias pata atender a demanda;
2. Apresentou o menor valor mediante ampla pesqusia de pregos;
3. Tern cumprido os contratos por ele firmados nao sendo noticiada aplicagao de penalidades por

inexecugao contratual;

4. Pesquisa junto ao Tribunal de Justiga do Estado ndo fora localizada agao judicial em face da
empresa correlata;

III - Justificativa: Pelas razOes acima elencadas, assim sendo, atendendo o disposto no Art. 75, de lei
I4.133/2021, da mesma lei apresentamos a presente justificativa.

Sao Valerio- TO, 13 de setembro de 2022.

Agente de Contratagao
Portaria n°l14/2021

Membro

La,AX /nkjQ^ r
Membro

Membro



. S’' Prefeltura Municipal de

^ Sao ValerioPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
ADM. 2021/2024 Uniao. Trabalho e Frosperidade

4dm Mil- 20204

PARECER JURIDICO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA<^0n°oi8/2022

LOCAL: MUNICfPIO DE SAO VALERIO/TO

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA<;AO

ASSUNTO: PARECER JURIDICO ART. 53, §4° DA LEI N.14-133/2.021

Objeto:CONTRATA<;AO DE EMPRESA PARA PRESTA<;AO DE SERVES EM LOCACAO DE VEICULO MICRO - ONIBUS COM

CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA

AGROPECUARIA EM NATIVIDADE - TO.

PARECER JURIDICO

RELATORIO

Trata-se de procedimento administrative instaurado com vistas a CONTRATA^AO DE EMPRESA PARA PRESTA^AO DE

SERVI^OS EM LOCA(;AO DE VEICULO MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS,mediante

contrataqao direta com fulcro no art.75, II da Lei n.14.133/2.021.
Em sua manifestaqao, a agente de contrataqao aduziu que a natureza do objeto - provisoria, bem como, o valor da

contrata<;ao,permitem a contrataqSo direta,nao identificando obice legal ao procedimento.

£ 0 relatorio.

I.

FUNDAMENTALAOII.

II.IDa Contrata^ao Direta com base no Art.75,II da Lei n.14.133/2.021.
Prefacialmente, insta aclarear que o procedimento tramitou cal<;ado na lei n. 14.133/2.021, a qual j3 fora objeto de

regulamentaqao por for<;a do Decreto n.028/2021,bem como, o presente Municfpio possuir popula<;ao inferior a 20.000

habitantes, o que permite utilizar-se da nova legislaqao com o aproveitamento da equipe tecnica de compras e

contrataqoes publicas, alem de afastar exigencias que implicaria em dificuldade em sua imedita utilizaqao, conforme

preconizado pelo art.176 da lei n.14.133/2.021.
Outrossim, resta asseverada provisoriedade da necessidade, sua urgencia em decorrencia de fato superveniente k

vontade da administra<;ao publica,portanto, imperativa e a utilizaqao de medida de maior celeridade.

Impende consignar que a Constitui<;ao da Republica, em seu art. 37> inciso XXI, dispoe sobre a obrigatoriedade de a

Administra<;ao Publica licitar, ressalvados os casos legais em que a lei preveja as situates de dispensa e inexigibilidade,

que constituem as hipoteses de contratacjao direta, litteris:

“CF, Art.37-( • )

XXI - ressalvados os casos especificados na legisla<;fio, as obras, services, compras e alienates serao contratados

mediante processo de licita<;§o publica que assegure igualdade de condiqdes a todos os concorrentes,com clausulas que

estabele<;am obrigaqoes de pagamento,mantidas as condiqoes efetivas da proposta,nos termos da lei,o qual somente

permits as exigencias de qualificaqSo tecnica e econdmicaindispensaveis b garantia do cumprimento das obrigaqoes.”
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Portanto, a licitaqao publica,pode serdefinida como o meio atraves do qual aAdministraqao Publica contrata,garantindo
o cumprimento dos princfpios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade, impessoalidade, dentre outros,
buscando, ainda, a seleqao da proposta mais vantajosa.

A licitaijao e, portanto, nada mais que um torneio no qual varios interessados em contratar com a Administrate Publica
disputam entre si a oportunidade de negocio oferecida pela Administraqao. Em que pese o teor do regramento geral do
acima citado dispositivo constitucional, e que em raz§o dessa natureza deve ser observado com rigor, tal princfpio por
obvio, admite exceqdes.
O Eminente administrativista p3trio Ivan Barbosa Rigolin, ensina que:

“(•••) Licita<;ao nao e apenas um ato, mas todo um complexo procedimento administrative atravds do quala Administrate
elege, entre varias possfveis, a proposta mais vantajosa a seu interesse - que 4 sempre o interesse publico - com vista a
algum contrato, em geral de aquisiqao de material ou de serviqo, que pretenda celebrar (...)”.

A seu turno, Celso Antdnio Bandeira de Melo, leciona que:

"(...) Licitaqao 4 o procedimento administrative pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou
locar bens, realizar obras ou serviqos, segundo condi<;oes por ela estipuladas previamente, convoca interessados na
apresentaqao de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em fun<;ao de parametros
antecipadamente estabelecidos e divulgados

Portanto, o procedimento licitatorio visa garantir a boa-fe das contrata<;6es entre a Administraqao Publica e particulares.

Entretanto, vez ou outra uma dada situaqSo fatica podera revelar que o instituto da licitaqSo surge como meio
inadequado para a consecu<;ao das necessidades do interesse publico que ele mesmo visava atender. E o que ocorre, por
exemplo, nos casos de situaqao calamitosa ou emergencial em que a demora natural do burocratico procedimento
licitatorio impede o afastamento de danoirreparavel ou de diffcil reparaqSo para a administraqao com o adiamento da
provid§ncia.

De outra sorte, a licitaqao poderia se afigurar impertinente, como nos casos decredenciamento, em que ao invds de
desejar selecionar uma proposta (a mais vantajosa) a Administra<;ao pretenda selecionar todas que forem consideradas
aptas.

Em outros casos ainda, a licita<;ao publica poderia mesmo se revelar absolutamente indcua, como ocorre nos casos das
contratac;6es realizadas com fornecedores de produtos ou prestadores de servic;o exclusivo. Afinal, na medida em que
inexistam competidores, submeter a oportunidade de contrataqao a um torneio - que pressupoe a existencia de
pluralidade de contendores- seria totalmente inutil.

Nas contrata0es de diminuto valor, conforme preconizado no art. 75 I e II da lei n. 14.133/2.021, raramente o eventual
benefi'cio economico da disputa compensa o custo do processo administrative.
De nada adiantaria a Administraqao arcar com o custo do processo administrative, movimentar um enorme
aparelhamento da maquina estatal, despender tempo, adiando a soluqao para a necessidade de interesse pdblico
eminente, se, a vantagem economica se mostrar inexiste face aos custos depreendidos em sua realizacjao.

Neste vi4s, nao por outro motivo, vez que a Administraqao Publica nao atua contra legem ou praeter legem, mas, sim,
secundum legem, 0 Constituinte, reconhecendo que nao sera em todos os casos o torneio licitatdrio util ao desiderato a

que se destina, fez inaugurar o texto constitucional retromencionado com a expressao “Ressalvados os casos

especificados na legisla<;ao...”, admitindo, pois, a existencia de excepcionalidades casufsticas, atribuindo competencia
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para que a norma infraconstitucional pudesse discorrer sobre as possiveis hipoteses nas quais seria aceitevel o
afastamento do dever legal de licitar.
Pode-se afirmar que a inviabilidade de licita<;ao e uma consequencia que pode ser produzida por diferentes causas as
quais consistem nas diversas hipoteses de ausencias de pressupostos necessirios k licita^ao, as quais deverao ser
analisadas criteriosamente pela administra<;ao publica.
Assim, sao previstas na lei n. 14.133 / 2.021, emseus arts. 74 e 75, as situates em que o agente publico podera
deixar de promover o preiio licitaterio (inexigibilidade/dispensa), realizando contrataqao por indicaqao direta da pessoa
do contratado,estabelecendo ainda as condiqoes e requisites a cada caso para faze-lo.
Basicamente, a diferenqa entre as situaqoes de dispensa e de inexigibilidade reside no fato de que,na primeira,haveria a
impossibilidade de competi<;ao entre possiveis interessados,o que torna impossivel a realizaqao de licitaqao.Na segunda,
ao contterio,haveria competi<;ao, isso porque os requisitos sao amplos e nao depende de notoriedade ou exclusividade.
Como antedito,casos havera em que o superior interesse publico nao sete atingido pela realizaqao do torneio licitaterio,
pois, como se demonstrou, a licitaqao podera se afigurar desnecess^ria, indcua, impertinente ou mesmo danosa para a
Administraqao.Quando tal se verifica, competira a administrate publica buscar nas exceqdes ao dever geral de licitar,
em qual delas se acomoda a situa<;ao fatica a sertratada para balizar a adjudica<;ao direta do objeto pretendido.
Cabe, portanto, a entidade promover o enquadramento legal adequado nos casos de inexigibilidade, quando se
configurar situaqoes de inviabilidade de competi<;ao,devendo atentar o fato de que para a inexigibilidade de licitaqao se
sujeita a fundamentada demonstra<;ao de que a singularidade do objeto, aliada ao cariter tecnico profissional
especializado dos serviqos e k conditio de notoria especializaqSo do prestador, inviabilizam a competi<;ao no caso
concrete, fazendo constar do processo correspondente os elementos necessarios a comprova<;ao dos referidos
pressupostos.
A respeito da possibilidade de dispensa de licitaqSo, em razao do valor ser considerado insignificante ou, em outras

palavras,de pequena expressividade, impende transcrever o que dispoe o art. 75,II da Lein.14.133/2.021.Vejmaos:

Art.75.E dispensavel a licita^ao:

II - para contrata^ao que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),no caso de outros servi^os e

compras;(grifo nosso)

Verifica-se, nesse ponto, certo consenso doutrinario quanto a possibilidade de contrata<;ao direta, especialmente por
garantir maior ceieridade e alcance do objetivo, a definiqao com maior especificidade e escolha, al£m de minimizar os
altos custos operacionais e financeiros para se movimentaro processo licitatdrio.
No caso concrete considerando que mediante a determina<;ao de tramita<;ao do procedimento,fora realizado processo
amplo com diversificaqao de metodologia para fins de auferir preqos no mercado,especialmente com levantamento de

preqos com outros contratos firmados por drgSos publicos, em sintonia com 0 disposto no art.23 da lei n.14.133/2.021.
Outrossim a respectiva pesquisa de preqos fora concluida e, inclusive,sendo adotado o criterio do menor pre^o dentre
os identificados, afastando, inclusive a fixaqao de pre<;o medio que implicaria em eleva^ao do menor valor, com o valor

total auferido estS recepcionado pelo art.75,II c/c art.176 da lei 14.133/2021,tern se pela sua regularidade.

Ainda consta no processo manifesta<;§o finance'ra favoravel, inclusive registrando a rubrica orqamenteria pertinente a

suportar a respectiva despesa.
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De efeito,considerando o valor da contrata<;ao estar recepcionado pelo dispositivo legal acima indicado,restou analisado

o cumprimento dos demais requisitos legais pelo agente de contrataqao,especialmente da regularidade fiscal,conforme

preconizado no art. 63,III da lei n.14.133/2.021.
Por derradeiro,proceda a publica<;ao do procedimento no sftio eletronico.

CONCLUSAO
Pelo exposto, a Assessoria Jurfdica opina favoravelmente a instru<;ao dos autos objetivando a contrata<;ao direta do

aludido objeto,mediante dispensa de licitaqao lastreada no art.75,II da lei n.14.133/2.021c/c Decreto n.028/2.021.
III.

E 0 parecer.

Sao Valerio -TO,14 de setembro de 2022.

DIOGO SOUSA NAVES
OAB-MG 110.977
Assessor Juridico
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ATO DE DISPENSA DE LICITAgAO

Art. 75, II da lei Especial n. 14.133/2.021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTApAO DE SERVIpOS EM LOCApAO DE
VEICULO MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA
TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE -

TO.

SETEMBRO 2022.
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ATO DE DISPENSA DE LICITAGAO N° 018/2022

15 de setembro de 2022.

Declara a situagao de Dispensa de licitagao para
locagao de um veiculo para atender a demanda
da Secretaria Municipal de Administragao.”

O Prefeito Municipal de Sao Valerio/TO, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuigoes legais e,

Considerando que o Art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelece a obrigatoriedade de
realizagao de procedimento licitatorio para contratagoes feitas pelo Poder Publico;

Considerando que este orgao preza pelo cumprimento das determinagoes dos orgaos de controle
externo;

Considerando que a contratagao dos servigos se justifica em fungao do municipio nao dispor de
quantidades necessaries de veiculos que visa atender a demanda do transpose escolar, de modo

necessitar dos mesmos, contando como unico meio para realizar o transporte escolar dos universitarios
que necessitam do transporte, para locomogao diaria, tendo-o como unico meio para a frequente

presenga em unidades escolares, garantindo assim as atividades, o ensino,o aprendizado e a vivencia
no ambito respectivo, nao acarretando assim maiores prejuizos aos alunos.

Considerando que mediante a determinagao de tramitagao do procedimento, fora realizado processo

amplo com diversificagao de metodologia para fins de auferir pregos no mercado. Assevera-se que fora

considerado o art. 23 da lei n. 14.133/2021.

Considerando que mediante a determinagao de tramitagao do procedimento, fora realizado processo

amplo com diversificagao de metodologia para fins de auferir pregos no mercado, especialmente com

levantamento de pregos no Banco de Pregos Publico. Assevera-se que fora considerado o art. 75 da lei

n. 14.133/2021.

Considerando ainda que em cumprimento do despacho inicial o procedimento recebeu manifestagdo

financeira favoravel, inclusive registrando a rubrica orgamentaria pertinente a suportar a respectiva

despesa.

Considerando manifestagao do agente de contratagao destacando a regularidade fiscal pela

empresa vencedora do processo de cotagao, cumprindo a exigencia elencada no art. 63, III da lie n.

14.133/2.021, bem como, pela regularidade do processo de contratagao e sua possibilidade;

Considerando manifestagdo juridica favoravel a instrugao dos autos objetivando a contratagao direta

do aludido objeto, mediante dispensa de licitagao lastreada no art. 75, II da lei n. 14.133/2.021 c/c

Decreto de Regulamentagao n. 018/2.021:

RESOLVE:
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Art. 1° - Decretar a Dispensa de Licitagao para Contratagao de servigos de transporte para atender a
demanda, PROVISORIA, da Prefeitura Municipal de Sao Valerio, mediante contratagao direta da
Empresa J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO - ME, inscrita no CNPJ: 08.724.688/0001-64 , com sede na av.
Progresso n° 1047, Cep: 77390-00, Sao Valerio - TO, no valor total de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) ,
com fulcro no Art. 75, II da Lei n. 14.133/2021 c/c Decreto n. 028/2.021.

Art. 2° - A contratagao que se retere o artigo anterior devera ser precedida de instrumento contratual,
sendo parte integrante deste, observando as exigencias elencadas na Lei n. 14.133/2021.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de publicagao, revogam-se as disposigoes em contrario.

Sao Valerio - TO, 15 de setembro 2022.

f "•

PRERFEITURAdWjNICIPAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

Prefeito Municipal
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EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAgPAO 018/2022

O agente de Contratagao do Executivo Municipal de Sao Valerio, em cumprimento a
ratificagao procedida pelo Prefeito Municipal o senhor: OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES, faz
publicar o extrato resumido do processo de dispensa da licitagao a seguir:

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVigOS EM LOCAgAO DE VEICULO
MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO.

CONTRATADA: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO - ME, inscrita no CNPJ: 08.724.688/0001-64, com
sede na av. Progresso n° 1047, Cep: 77390-00, Sao Valerio - TO, CONTRATAQAO DE EMPRESA
PARA PRESTAQAO DE SERVigOS EM LOCAgAO DE VEICULO MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE
DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA
AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO, , no valor total de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais),

DOTAgAO: Unidade Orgamentdria: 04.122.0404.2.006 - Elemento de despesa:-3.3.90.39 FONTE

DE RECURSO 1.500.0000.000000/ recursos nao Vinculados de Impostos

FUNDAMENTO LEGAL: art. 75, II da lei n. 14.133/2.021 c/c Decreto de Regulamentagao n.
028/2.021;

Declaragao de Dispensa de Licitagao emitida pelo Agente de Contratagao e ratificado pelo
Prefeito Municipal de Sao Valerio TO.

Sao Valerio/ TO, 15 de setembro de 2022

Agente de Contratagao

Certifico que, nesta data, afixei uma via do presente no placar deste
Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO
Sao Valerio/TO 12022

Secret^rjecfae Administragao
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TERMO DE HOMOLOGAgAO E ADJUDICAgAO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO, usando de suas atribuigoes legais na forma da Lei e
considerando que o processo de licitagao esta contido nas normas legais recomendadas peia art. 17,
VII da lei federal n.° 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragoes.

R E S O L V E:

l.° - HOMOLOGAR o presente procedimento de dispensa de licitagao, nos termos do Parecer Juridico e
das manifestagoes do agente de contratagao, uma vez restar evidenciado o cumprimento das
legislagoes pertinentes.
2 ° - ADJUDICAR o objeto a empresa: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO - ME, inscrita no CNPJ:
08.724.688/0001-64 com sede na av. Progress© n° 1047, Cep: 77390-00, Sao Valerio - TO, no seguinte
valor:

UNID. VIGEN VALOR UNIT.
KM/DIAESPECIFICACAO DOS SERVigOSITENS VALOR TOTAL

CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA
PRESTAgAO DE SERVigOS EM LOCAgAO
DE VEICULO MICRO
CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS)
PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS PARA A ESCOLA TECNICA
AGROPECUARIA EM NATIVIDADE - TO

ONIBUS COM 04
R$ 36.000,00R$: 9.000,00SERV01 meses

3.° - DETERMINAR a a formalizagao necessaria nos moldes legais, encaminhando o processo a Divisao de
Contabilidade para o registro dentro da Lei Orgamentaria em vigor.

Aos 15 dias de setembro de 2022.

n
IV Vv

PRERFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
6dX)S SANTOS ARRAES
Prefeito Municipal

OLI
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CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS N° 092/2022
Art. 89 da lei 14.133/2021

DISPENSA DE LICITAgAO N° 018/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, Estado do Tocantins, pessoa Juridica de Direito
Publico, inscrita no CNPJ (MF) sob o n. °25.043.449/0001-68, com sede na Avenida Minas Gerais, Setor
Aeroporto, n°237, Centro, Sao Valerio/TO, neste ato representado por seu Gestor Municipal em exercfcio,

o Senhor Prefeito Municipal: OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES , brasileiro, residente e domiciliado no
municipio de Sao Valerio/TO, portador do CPF n° 123.929.281-34

CONTRATADA: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO- ME, inscrita no CNPJ sob o n° 08.724.688/0001-64 , sediada
na AV. Progresso n° 1047 - Sao Valerio - TO, neste ato representada pelo seu socio administrador o Sr.
Joao Batista de Castro Espirito Santo, portador da Carteira de Identidade n°373741911 SSP-SP e inscrito
no CPF n°765.908.101-25,

Resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Decreto de Dispense de Licitagao N° 018/2022, e
observados os preceitos da Lei Federal n°. 14.133/2021, e alteragoes posteriores, e demais normas
pertinentes ao procedimento licitatorio, que se regera pelas clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
O presente Contrato decorre do Ato de Decreto de Dispensa de Licitagao n°018/2022, fundamentado
no disposto da Lei n° 14.133/2021.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE: O presente contrato tern por objeto a
CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS EM LOCAgAO DE VEICULO MICRO -
ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 ( VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A
ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE - TO.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUgAO

A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao com as consequencias contratuais e as
previstas na Lei n. 14.133/2021:
O presente Contrato sera rescindido de pleno direito, independente de interpelagao judicial ou
extrajudicial, por qualquer um dos motivos pievistos na lei n. 14.133/2021;

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS
Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto a ser contratado, em decorrencia deste
processo de dispensa de Licitagao, estao previstos no orgamento da Contratante , e correrao a conta
da seguinte Dotagao Orgamentaria e Elemento de Despesa:

PREFEITURA

DOTAgAO ORgAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
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L
Orgao Unidade

Orgamentaria
Fungao Subfungdo Programa Projeto/

Ativldade
Categories

economica
Grupo de
Despesa

Modalidade Elemento
de de

Apllcacao despesa

03 036.01 04 122 0404 2.006 3 3 90 39

FONTE DE RECURSO:

1.500.0000.000000 Recursos nao vinculado a impostos

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO
Pelos servigos contratados a Contratante, pagara a(ao) Contratada(o) o valor total de R$ 36.000.00
(Trinta e Seis Mil Reaist. dividido em 04 (auatrot parcelas iauals e sucessivas no valor de R$: 9,000,00
(Nove Mil Reais).

No prego estipulado nesta Clausula ja se encontram computados todos os impostos, taxas, obrigagoes

sociais, e demais despesas que direta ou indiretamente, tenham relagao com o objeto deste Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO DE DESPESAS

O pagamento de despesa decorrente da execugao deste objeto sera exclusivamente de competencia
da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA E DAS ALTERAQOES

O presente Contrato vigorara a partir da data da assinatura do contrato ate o dia 31 de dezembro de

2022.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA -O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos pelo disposto na

Lei 14.133/2021, sempre atraves de termos aditivos numerados em ordem crescente.

SUBCLAUSULA SEGUNDA- A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao com as

consequencias contratuais e as previstas na Lei 14.133/2021 e alteragoes.

CLAUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a Contratada:

AI6m das responsabilidades legais, constitui ainda obrigagoes e responsabilidades da contratada:

a) Executor fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avengadas.
b) Durante o periodo de vigencia, devera manter a documentagdo do veiculo regularizado,

junto aos orgaos competentes e manter seguro veicular sob sua responsabilidade, inclusive

contra terceiros.
c) Arcar com todas as despesas, especialmente impostos e SEGURO VEICULAR (INCLUSIVE CONTRA

TERCEIRO),manutengoes, combustivel, motorista,

d) Manter a conservagao do veiculo, preventiva, corretiva, mecanica, eletrica,

lanternagem e troca de pneus.

Compete a Contratante:
A Contratante se obriga:
a) A c o m p a n h a r e f i s c a l i z a r a execugao do contrato.
b) C o m u n i c a r q u a n d o d a n e c e s s i d a d e d e m a n u t e n g o e s o u r e v i s o e s .
c ) Proceder o pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado.
d) Utilizar o bem de maneira adequada, afastando o desvio de sua finalidade:
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CLAUSULA NONA- DOS TRIBUTOS

O CONTRATANTE. quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar. os tributes a que

esteja obrigado pela Legislagao Vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos prazos legais.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO
A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo com as consequencias contratuais e
as previstas na Lei 14.133/2021 e alteragdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAQAO EM CASO DE RESCISAO
Nos casos de rescisdo previstos neste contrato, a Administragao adotara as seguintes providencias:
I - assungao imediata do objeto do contrato,no estado e local que se encontrar;
II - execugao dos valores das multas e indenizagoes a ela devidos; e
III - retengao dos creditos decorrentes do contrato, ate o limite dos prejuizos causados a Administragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O atraso injustificado na prestagao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, de acordo

com os seguintes percentuais, garantida previa defesa:
a) de 0,5% (cinco decimos por cento) ao dia, quando a CONTRATADA, sem justa causa, descumprir a

obrigagao assumida;
b) 20% sobre o valor deste contrato a parte que descumprir qualquer cldusula contratual;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAQAO

O CONTRATANTE, apos assinatura deste Contrato, providenciara a sua publicidade, por extrato, no

placar da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Peixe/TO, Estado do Tocantins, com renuncia expressa a outros, por

mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questoes fundadas neste Contrato. E por estarem de

acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 ( trds) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e

assinadas pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo:

Sao Valerio /TO, 16 de setembro de 2022.
/)

r
„ u
UNICIPAL DE SAO VALERIO

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito Municipal

PRERFEU

ESPIRITO SANTO - ME
CNPJ: 08.724.688/0001-64

CONTRATADO

J B DE
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TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAQAO N° 018/2021 e
CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS N° 092/2021

Art. 89 da lei 14.133/2021

A Secretaria Municipal de Administrate) de Sao Valerio/TO, faz publicaro extrato resumido do processo
de dispensa da licitagao, nos termos do paragrafo unico do art. 72 da lei n. 14.133/2021, a seguir:

CONTRATADA: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO-ME, inscrita no CNPJ sob o n°08.724.688/0001-64. sediada
na AV. Progresso n° 1047 - Sao Valerio - TO, neste ato representada pelo seu socio administrador o Sr.
Joao Batista de Castro Espirito Santos portador da RG n°373741911 SSP-SP e inscrito no CPF n°765.908.101-
25.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS EM LOCAQAO DE VEICULO MICRO
- ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA A
ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE - TO.

FUNDAMENTO JURIDICO: Art. 75, II da Lei n. 14.133/2021 c/c Decreto n. 028/2.021;

VALOR: Valor total de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) , considerando o valor mensal de R$: 9.000,00
(Nove Mil Reais)
RUBRICA ORQAMENTARIA 04.122.0404.2.006

FUNDAMENTO JURIDICO: Art. 75, II da Lei n. 14.133/2021 c/c Decreto n.018/2.021

OBRIGACOES DA CONTRATADA
Alem das responsabilidades legais, constitui ainda obrigagoes e responsabilidades da contratada:
a) Executor fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avengadas.
b) Durante o periodo de vigencia, devera manter a documentagao do vefculo regularizado,

junto aos orgaos competentes e manter seguro veicular sob sua responsabilidade, inclusive
contra terceiros.
c) Arcar com todas as despesas, especialmente impostos e SEGURO VEICULAR (INCLUSIVE CONTRA
TERCEIRO), manutengoes, combustivel, motorista,
d) Manter a conservagao do vefculo, preventiva, corretiva, mecanica, el§trica,
lanternagem e troca de pneus.

Aos 16 dias de setembro de 2022.

Emerson de Castro Ferraz
Secretaria Municipal de Administrate
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CONVOCACAO

DA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO/TO

A EMPRESA: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO - ME

Tendo em vista a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS EM LOCAgAO DE VEICULO
MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 ( VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS
PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE - TO, CONVOCAMOS Vossa Senhoria para
apresentagao do veiculo para inspegao.

Sao Valerio/TO, 16 de setembro de 2022.

Emi ;tro Ferra?Sec

Emerson de Castro Ferraz
Secretaria Municipal de Administragao
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ORDEM DE SERVICO

DA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO

A EMPRESA: J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO - ME

Tendo ern Vista a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIQOS EM LOCAGAO DE VEICULO
MICRO - ONIBUS COM CAPACIDADE DE 26 ( VINTE E SEIS) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS
PARA A ESCOLA TECNICA AGROPECUARIA EM NATIVIDADE- TO, FICA EXPEDIDA A ORDEM PARA IMEDIATO
INICIO DOS SERVigOS, COM OBSERVAgAO AS CLAUSULA CONTRATUAIS.

Sao Valerio/TO, 16 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

Recebi a presente Ordem de Servigos em 16 de Setembro de 2022.

J B DE CASTRO ESPIRITO SANTO - ME
CNPJ: 08.724.688/0001-64

CONTRATADO


