
CONTRATO N• OlS/2021 
CONTRATAÇÃO DIRETA 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNJÓPIO DE GURUPI 

PRF.FEITIJIIA MUNICIPAL OF, CURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

~~~ ~~ .., C•l .. .. .. . - . . .. . ' . ,. 
~~.~ .. ;:. ; 

PROCESSO AOMINISTRATrVO N• 2()2~.001678 

CONTRATO DE LOCAÇÃO E ESTAÇÃO TOTAL, ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA.ESTRUTURA E A 
EMPRESA ALEf FE X TARRÃO SII.VESTRE 
OSS.234 .891· 07 · ME, EDIANTE AS CLÁUSULAS 11 
CONDIÇÕES SEGUINTES: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, p, · intermed10 da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, mscrot.o no CI\Pj n• 17.590.843/0001-98, om sede à Av. Antônio Nunes da 
Silva, n• 21 95, Parque das Acácias, Curupi. TO. CEP: 77.425-500, neste a,o r presentada por seu Secretário o 
Sr.• Thiago Barros de Sousa, hras1lciro, casado, conrador, portador do CPF n 009.794.921-30 e RG n. 776 379 
SSP/ TO, residente e domiciliado na Quadra 208 S J\L.15 S/N, n. 35. Ql•ll, LI. 6, CS 02, Pla no Dlrelor Sul, ÇF.P: 
77020·574, Palmas-TO, ·retefone comercial· (63) 3315-0061, Celular: (63) 999 1--0128. 

CONTRATADA: ALEF FELIX TARRÀO SILVESTRE 055.234.891·07 · ME, p. soa jurídica de dírt>itn privadu. 
inscr ita no CNPJ n• 39.554.516/0001-13, locali1.ada na Adcl1110 Aires Ncgri, n 778, Quad ra 292, Lot• t 1, Cl:P: 
77.405-080, Setor Central. Gurupi • TO. oeste aro representada legalmen pelo Sr.• AJef Felix Tarrão 
Silvestre, brastleiro, solteiro, empresário, inscrito no <.;PF n• 055.Z34.8</1·07 RG n• 1243754 2• via SSP/TO, 
residente e dornicilíado 11J Alameda Guanroba, n• 39, jardim Bouhv•rd, CEP: 7 .44 l· 120, Curupi • TO. Telcfo11<•: 
(63) 9 9917-42 11, C•matl : eng.aleffelíxt@gmail.com. 

l.1 Constitui objeto do presente Contrato• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 'ARA PRES'fAÇÃO DE SERVIÇO 
DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (I.OCAÇÃO DE CONJUNTO DE EST ÇÃO TOTAL), par.1 auxiltar ndS 
atividades desenvolvida, pela, equipes de Topografia nos Ser,1ços de P•vim ntação, no município de Guru pi • 

TO. 

t™· .,..j;-• ·· · ·.-.t;. ❖-~tt•· . 
:OESCRfÇÃO 

'l u!~t~~ ~~"r Ji~~ -'. j ITEM CÓOIGO 

1 
01 52807 

·' ,•:;:J~: :-! -;,;.':: ... -.-•: .. v. ' 

l.ocaçào de Conjunto de 
Estação Total 

QTO. 

3 RS 1.650.00 1 RS 4.950,0;7 ,_ __ 

2.1 A ContratJda obnga•se a entregar os objetos em perfeita harmonia e co ordânc,J corn as nurmas adotada, 
pela Contratante. 

2.2 Independentemente da accitaçAo, a contratada garantirá a qualidad cios m~terlal$ objeto da locaç.io, 
obrigando-se a repor e/ou corrigir, ,\s SUJS expensas os defeitos, falha 1rregulandades caso ocorram em 
desacordo ao apresentado na proposta. 

3.1 Os equipamentos serJo loc-Jdos pelo valor ~lobal de R$ 4.950,00 (qua o mil e novecentos e cinquenta 
reais), e será pago cm até 15 (quinze) dias úteis apóç a apres~ntnção dn II ta fiscal devidJ111ente atc st. da por 
servidor designado. 

3.2 O prazo de prestaçJo dos serviços, objeto do presente msrrumcnto e trJtual será com a efctivJ cntr.,ga 
dos projetos •provados. 
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ESTAIJO DO TOCANTINS 
MUNJCIPIO OE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL OE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL OE INFRAESTRUTUR 

3.3 Os v<1lores serão pagos mediante apresentação de nota fiscal, dcvid,un 
Barbara Gomes \ferreira, Diretora Estratégica da Secretaria Municipal 

3315-0045 ou (63) 9 851'1 •7048. 

o 

,. _ '> 

~$# 
• yo'.I ,. , -r,,o5< .;,,,:~;._ 

G U W:t· ~-i 
~, ... , U" '~ <• ~~ 

te atestada pe1a servidora 
e Infraestrutura, telefone: (63) 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação correrá ã conta do recurso da dotação orçamentária ahaixo 

especificada: 

Ação: Manllt-Sec. f nfra-E;strutura em c;eral 
Dotação Orçamentária: 20.2013.15.4-52.0671.2075 

Elemento de despesa: 339039 
Fonte de Recurso: 0010 

CLÃHSIILA OIJINTA - DA VIGÊNCIA: 

5.1 O prazo da locação. objoto do presente instrumento contratual, será de 9 (noventa) dias, a partir da data 
da assinatura do contrato, podendo este ser prorrogado mediante acordo ntre as partes, com obediência no 

que couber ao art. 57 da Lei n• 8.666/ 1993. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nenhuma alteração e/uu modificação de fon a, qualidaàe ou qua11tidadcs dos 

equipamentos. poderá ser feita pela Contratada, ressalvadas ns previstas no a igu 65 da Lei •
2

• U.666/'13. 

A CONTRATADA se responsabiliza por: 

a) Arcar corn as despesas concernentes à locação do ohjeto compreen cndo transµort~ (fretes), entrega 
encargos sociais, tributos, impostos, t(lxas, seguros e quaisquel' outr encargos que incidam direta ou 

Indiretamente na locação: 
b) O recebimento do equipamento objeto da locação estará condition 

Contr~Jtada ;.1 reparar ou substituir, no todo ou cm parte, os produto 

incorreções porventura detectados; 

do à confcreucia, obrigando-se () 
com eventuais vícios, defeitos ou 

·einarnento de uso apropriado dos 
··~ respondendo ainda por todos os 

e J Fornecerá os profissionais devidamente contratados para oferecer o 
eqmpamcntos, bem como arcari, com as despesas pal'a com os mesm 
encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários e sociais respcctwos; 

d) Independentemente da 3Ceitação, a Contratada garantirá a qualidade d equipamento fornecido, obrigandó
se a repor· e/nu corrigir, às suas expensas os deh~itos, folhas. irregularid descaso ocorram em dcsac.ordu "'º 
apresentado na proposta: e com a indicação desta Secrcta.ri..-l 

artlr da constatação do defeito ou 
e) Na hipótese de subslltuiçâo, a Contratada deverá fazê-la cm conformid 

dentro do prazo nnprorrogávcl de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

irregularidade. atestada pela fiscal responsável; 
f) Quaisquét' exigências da Fiscalização, inerentes a locação do objeto. dev rão ser prontamente atendidas pela 

Contrntada s~m ônus para esta Seér'ttaria. 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) í<espom:abiliz.ar~se pelo valor dos equipamentos locados em caso de v ·mcação de qualquer ev<!nto externo 
que destrua total ou parcialmente os mesmos ou que impossibilite as a restituição, m1.~smo que <lecorrenrc 
de caso forwito ou força maior, sendo que a quantia do patrimônio lnc do totaliza e,n RS 4.950,00 (quatro 

ntil e novecentos e cinquenta reais), conforme notas fiscais ;1costadas os (lutos: 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU A 

b) Rejeitar. no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo tom as res ectivas especificações l'.Ontidas cm 

tabela na Cláusula Primeira deste Contrato: 
e) Notificar. formal e t.cmpestivamente, a Contrat.ada sobre as irregularidade observadas; 
d) Restituir os equipamentos locados ao término do contrato, no prazo máxi, o de I O (dez) dias, após o término 

do período de vigência do contrato, sob pena de pagamento da quantia stipulada na alínea anterior, sem 

prejuí,.o da busca e apreensão dos equipamentos; 
e] Fornecer nora de empenho no valor da locação do equipamento, por se tra ar de repartição pública; 
f) Efetuar o pagamento à CONTRATADA cm a té 15 (quinze) dias após • entrega <los aparelhos locados, 

jnntamente corn a nota fiscal devidamente atestada por servidor designad 

A 00 H 

8.1 O ,~companhamento, recebimento e fiscali1.ação da locação, alteração ou ncelamento dos serviços, serão de 
rcsponsahilidadc da servidora Sr.• Barbara Gomes \ferreira, Diretora Es ratégica da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, tclefooe: [63) :l~lS-0045 011 (63) 9 8511-7048, cm con rmidade com o disposto no art. 67 

da Lei n• 8.666/93. 

8.1.1 O referido servidor responsável pelo acompanha111cnto1 rec~bime to e fiscali1...ação da Locação do 
equipamento e seus respecbvos acessórios conforme descrição eleucada ,a Cláusula Primeira destt' contrato, 

atestará no verso da Nota Fiscal que a locação atendeu as exigências de acor com o especificado, caso contrâno 

não será autorizado o pagamento. 

8.2 Jndependcnternente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade d equipamento e seus respectivos 
acessórios, conforme descrição de itens elencados cm tabela na Cláusllla P irneira deste contrato, obrigando-se 

a repor aquele que for destacado e1n desacordo com apresentado na propos-

8.3 A Contrat.ada sujeitar-se-á a rnais ampla e li•1·cst1·ita fiscalização por p rtc da contratante, encarregada de 
acom11anhar a utilização do equipamento e seus respectivos acessó ios, conforme descriç5o de itens 
elencados cm tabela na Oáusula Primeira deste contrato. prestando escl recimento solicit.1do atendendo as 
reclamações formuladas e an~xar a Nota Fistal, qual deverá ser acompanha ' por um ~nc.arregado. 

O: 

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o ct· posto nos artigos 77 a 79 da Lei n• 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de ocorrer rescisão administr tiva, 5ào asseglu·ados à Secremria 
Municipal de Infraestrutura os direitos previstos no art. 80 do aludido diploma legal. No caso de rescisão 
administrativa amigável, esta deverá ser µrecedida de autorização escri ~ fundamentad,1 do Sr.~

1 
SeCl'etârio 

Municipal de lnfracstrulllra de Guru pi - TO. 

CLÁUSULA DÉCIMA - LEI N. 8.666/93; 

t0.1 A CONTRATADA deverá observar e cumprir os dispositivos dos ar gos 69, 70 e 71 da Lei n•. B.666, de 
08.06.94 e demais clfosulas contratuais estabelecidas na Lei u. • 8.666/93, lc 2 J.06.93 e suas alterações. 

11, 1.. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Contratante poderá ujeitar a Contratada às penalidades 

seguintes: 
a) Suspensão do dll'eitn <le licitar e contratar çom a Administra~ão dire a e indireta do Município de Guru pi, 
pelo pra7.o üe até 02 (dois} anos (Art. U7 Ili, da Lei 8.666/93), em ltmçâ da natureza e da gravidade da falta 
cometida ou enquanto perdurarem os motivos d~te.nninantcs <la pun ·:..\o à pessoa iísica ou )uridlcc1 qut

pratícar quaisquer atos previstos no Art. 7• da Lei Federal n. 10.520, de I e julho de 200l; 
3 



ESTADO 00 TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREftlTUR,\ MUNICIPAi, U6 GURU PI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INPRAESTRUTU 

b) Declaraç;1o de inido11eidadc p;ira linear e contratar com a AOMINISTRAÇ O PÚBLICA, t'Onsidcraodo, para 
canto, reincidência de faltas. sua natureza e gravidade. O ato da declaração de nidoncid.tdc s•rá proforldo por 
autoridade competente, mediante publicaç~o no Diário Onciol do Estado. 

11.2, Pelo atraso Injustificado na execução do ajuste. a Contratada lncori e cm multa dljria de O, 1% (um 
décimo por cento) ~obre o valor ajustado, ,xcluida, quando for o caso, a par la correspondente aos impostos 
im.·1dentes. se destacados um docum~nto fiscal. 

11.3 . Pela rnexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% t, , por cento] sobre o valor da 
obrigação nlo cumprida. 

11.4. A aplicação das multas independer.\ de qualquer interpelação dk,al, precedida de processo 
admmi<trativo com ampla defesJ, sendocxigfvcl desde a data do ato, fa10 ou o issAo que lhe tiver dado causa. 

11.s. As 1nult<ts e penahcJades ~erão aplicadas sem prejuízo d.as s.ançÕC$ cívc1 e penais cabíveis. 

11.6. A CONTRATADA será notificada, p0r escrito p.lra recolhimento da m ta aplicad-1, o que deverá ocorrer 
no prdZO de 10 (dez) dias úteis dessa notificação Se nilo ocorrer o reculhimer o t1,1 multa no prato fixado, o seu 
valor será deduzido das fatura, remanescentes. 

12.1 Fica elcuo o foro da cidade de Gurup, • TO. competente p~ra dirimi quaisquer questõe, oriu"'las do 
pt'CSt>ntt lnsU'umtinto, com exclusão de qualquer outro, por 1na1s pnvilcg1ad ue ~eJa. 

12.2 E, por est1rem ajusradas e a(ordodas, as pal'tes a~sinam o presente con ato rrn 04 (quatro) v1Js de ,gual 

teor t' forma, 1untamente com duas testemunhas. para um só efeito legal. 

Gurupi, Estado do Toc.,ntins. a • 22 dias do mês de marçoó de 202 l. 

~4o~usa 
SECRETARIA 'tuNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

ALEF FELIX TAR O SILVESTRE 05523489107 - ME 
CONTRATADA 

!) ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CP. t---- --- - - - - - -

2) 
_ _ ___ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ CP _ - - - - -- - -
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.<J:·:tf~} ----------------------l~---------
li - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publi

cação, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de março de 2.021. 

Ili - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de GurupI, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de mar
ço de 2.021. 

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR 
Secretário Municipal de Administração 

Coodernadoria de Contratos 

EXTRATO DO CONTRATO N• 006/2021 

Controtação díreta com base no Art. 24, li do Lei 
n• 8.666/1993. Processo admínlstratívo n• 2021.000749. 
Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CNPJ n• 
l].527.397/0001-77 e C.S TAVARES (MATRIZ E FILIAIS), CNPJ 

03.481.331 /0001-89. Objeto: Contratação de link de in• 
ternet, 100 MB. Valor: RS 3.600,00 (três mil e seiscentos re
ais). Vigéncía: 12 (doze) meses. compreendendo o período de 
23/03/2021 a 23/03/2022. Data de Assínatura, 23/03/2021. 

AMANDA PEREIRA COSTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2021 

Contratação díreta com base no Art. 24, li da Lei 
n• 8.666/1993. Processo admínistrativo n• 2021 .000751. 
Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ n• 
17.527.397/0001-77 e C.S TAVARES (MATRIZ E FILIAIS), CNPJ 
n• 03.481.331/0001 ·89. Objeta: Contratação de serviço de 
instalaçao de fibra óptica, com equipamento em comodato. 
Valor: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Vigência: 12 (doze) 
meses, compreendendo o período de 26/03/2021 a 26/03i2022. 
0(.lta de Assinatura: 26/03/2021. 

AMANDA PEREIRA COSTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRATO N° 015/2021 

Contratação direta com base no Art. 24, li da Lei n• 
8.666/1993. Processo administrativo n• 2021.001678. Par
tes: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CNPJ n• 
17.590.843/0001-98 e ALEF FEL/X TARRÃO SILVESTRE CNPJ 
n• 39.554.516/0001 · 13. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviço de equipamento de topografia 
(locação de estação total). Valor: R$ 4.950,00 (quatro mil 
novecentos e cinquenta reais). Vigência: 90 (noventa) dias, a 
partir da data da assinatura do contrato, podendo este ser pror• 
rogado mediante acordo entre as partes. Dara de Assinatura: 
22/03/2021 . 

THIAGO BARROS OE SOUSA 
GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

EXTRATO CONTRATO N° 018/2021 ~ 
Contratação ireta com base no Art, 24, li d~-~f ~ 

8.666/1993. Pracess administrativo n• 2021.000373. Par• 
tes: FUNDO MUNICI L DE DESEVOLVIMENTO DO TRÃNSI· 
TO E TRANSPORTE, NPJ nº 35.645.468/0001-18 e EDMAR 
BARBOSA DA SILVA, CNPJ nº 29.777.069/0001 ·08. Objeto: 
locação de caminh nete F-4000, carroceria de madeira, 
com motorista, para tender as demandas da Agência Mu
nicipal de Trânsito Transportes. Valor: RS 17.205,00 (De
zessete mil, duzento e cinco reais). V/g~ncia: 3 (três) meses, 
compreendendo o íodo de 27/01/2021 a 27/04/2021. Data 
de Assinatura: 19/0 2021. 

JENILS N ALVES DE CIRQUEIRA 
GESTOR DO FUND MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

DOT ÃNSITO E TRANSPORTE 

Junta Médica O dai 

PORTARIA N•. 92, DE 31 DE MARÇO DE 2,021. 

"Disp e sobre a concessão de Afastamento por 
lncap idade Temporária à servidora pública 
muni pai." 

A DIRETORA E RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado d Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmen as atribuídas pela Portaria n° 004 de 
11 de íaneiro de 2.0 1. 

CONSIDERA 
1269/2.021 expedi 
pio. 

RESOLVE: 

DO o Laudo Mêdico Pericial n• 
pela Junta Médica Oficial do Munici-

Art. 1 • Con eder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o abalho pelo período de 26/03/2.021 a 
26/05/2,021, à servi ora pública municipal efetiva BETANIA 
NUNES MACIEL FO SECA, matricula nº 496123, ocupante 
de cargo comisslon do Diretor 1, lotada n3 Secretatia Muni
cip3I de Administra ão. 

Art. 2° Esta ortarla entra em vigor na d ata de sua 
publicação, retroa ndo seus efeitos ao dia 26 de março de 
2.021. 

CUMPRA-SE• PUBLIQUE-SE. 

BE IRA BARBOSA SANTOS 
Dir ora Recursos Humanos 

PORTARIA N• 293, DE 31 DE MARÇO DE 2.021. 

"Dis -e sobre a conce.ssâo de Afasiamento por 
Inca cidade Temporária à servidorJ púbhca 
mun ipalt' 


