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Avenida Getíillo Vargas, n° 120 - Centro - Telefax: (099) 355 I -2326 CNPJ: 10.439.008/0001 -02
E-mail: Câniar:i.sin.üov@lK)tmaH.coiii

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 17 de janeiro de 2019, procedeu-se a abertura do

processo administrativo n°1701001/2019tendo por objeto a

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços

de fornecimento de sinal de internet durante o ano de 2019. Com

este fim e para constar, eu. Lourdes Karylla Mendes Cavalcante lavrei

o presente termo que vai por mim assinado.

São João dos Patos/MA, 17 de janeiro de 2019

Lourdes kãrylía wlendes Cavalcante
Chefe de Gabinete
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MEMORANDO 5 /2019

São João dos Patos - MA, 17de janeiro de 2019

AExcelentissima

Thuany Costa de Sá Gomes
Presidente da Câmara

Excelentíssima Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, venho por meio deste, informar a
necessidade desta Câmara para Contratação da empresa para a prestação de
serviços de fornecimento de sinal de Internet durante o ano de 2019. A contratação de
Link Dedicado de Internet decorre da necessidade de alta disponibilidade do recurso
para manter a continuidade das atividades administrativas da Câmara Municipal.

Atenciosamente,

s\(icy

Secretário Gerau

^sa Costa
íministração e Finanças
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DESPACHO

Assunto: Pesquisa de Preços

Encaminhoanexo a relação de serviços para que seja realizada a pesquisa

de preços com vistas à realização de procedimento de contratação para a Contratação
da empresa para a prestação de serviços de fornecimento de sinal de Internet durante
o ano de 2019.

São João dos Patos - MA, 17de janeiro de 2019

^  feíx c-te fcl ClQiAA^.Thuanjí'Costa de Sa Gomes /
Presidente da Câmara
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A Excelentíssima

Thuany Costa de Sá Gomes
Presidente da Câmara

Nesta.

DESPACHO

Em resposta à solicitação do Gabinete da Presidente, estamos
encaminhando em anexo, as pesquisas de preços com seu respectivo mapa de
apuração realizadas, objetivando a Contratação da empresa para a prestação de
serviços de fornecimento de sinal de Internet durante o ano de 2019.

São João dos Patos - MA, 21 de janeiro de 2019

Secretário Ge

^sa Costa
tministração e Finanças
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JUNTADA DE PESQUISAS DE PREÇOS

Junto aos autos do processo administrativo n° 1701001/2019, na
modalidade Dispensa de Licitação as pesquisas de preços.

São João dos Patos - MA, 21 de janeiro de 2019

Sidí^''^Hjsa Costa
Secretário Geraljae Administração e Finanças



CNPJ: 08.812.148/0001-32
Site: www.iconnectteiecom.com.br

E-Mait: contato@iconnecttelecom.com.br

TELECOMUNICAÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

GAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

Prezados Senhores,

Conforme nos foi solicitado, segue abaixo nossos preços referente a Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de sinal de Internet
durante o ano de 2019.

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

.  Prestação de serviços de fornecimento de
sinal de internei durante o ano de 2019 |

TOTAL

R$191,00 R$2.101,00

R$ 2.101,00

Preço Total da Proposta; R$ 2.101,00 (Dois mil cento e um reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

São João dos Patos-MA, 18 de janeiro de 2019

CPF: 966.918.913-68

Sócio Proprietário

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME. Av. Presidente Médici, 2425-CENTRO.
São João dos Patos-MA / CEP: 65.665-000. Fone: (99) 3551 3330 / 98197 5042



*)1
Av. Rodoviária, 1087-8, Centro - São Mate« do - MA.

CNPJ n» 17.404.232/0001-05 - Insc. Est 124003117

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Conforme nos foi solicitado, segue abaixo nossos preços referente a Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de fomecimento de sinai de Internet durante o ano de 2019.

DESCRIÇÃO
.  Prestação de serviços de fomecimento de sinal de
J  Internet durante o ano de 2019 |

TOTAL

QUANT. V.UNIT. V. TOTAL

11 R$200.00 R$2.200,00

R$2.200,00

Preço Totá da Proposta- R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

São Mateus do Maranhão-MA, 18 de janeiro de 2019

Marco Af«)nio Casto
Sócio i»cpfé!árk>
RG., 11110^99-9

CPF 405.424.083^
(99)98158-3000 - 40031012

V

Avenida RodoiHáría 1087- B-Centro, São Mateus do Maranhão-MA

Fone: (99) 99647—1781 - 98151—8080 - E -mall: atendlmento@cas.net.br



Rua Migue! Asa. 246 - Pedreiras, MA - Brasii
Efnail: cor^tatog>tfitennofiet com hr. Telefone: {29) 3642-3J50

CNPJ 08.415.377/0001-13

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Conforme nos foi solicitado, segue abaixo nossos preços referentes: Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de sinal de internei durante o
ano de 2019.

DESCRIÇÃO UND I V.UNU. V. TOTAL
Prestação de serviços de fornecimento de sinal j j 230,00 RS 2.530,00
de Internet durante o ano de 2019 [ | | , -—

TOTAL I RS2-S30,00|

Preço Total da Proposta: RS 2.530.00 (Dois mil quinhentos e trinta reais).
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Pedreiras-MA, 18 de janeiro de 2019

' ANA PAULA OE CU'/£iRA LIMA MSNEZES
Proprietar.a r— -.n ./rvi-M iTi

CPF C2249&3131; 1 C-*-- ■
- - • •• f I • •• •. {• ,*
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JUNTADA DE DOCUMENTOS

Junto aos autos do processo administrativo n° 1701001/2019, na
modalidade Dispensa de Licitação a documentação da empresa proponente para
contratação.

São João dos Patos - MA, 21 de janeiro de 2019

Sid^^^ousa Costa
Secretário Geraí^^dministração e Finanças
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''ífâfeE ALVES DA SILVA E MARIA DAS DORES
CORREIA DA SILVA
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ALTERAÇÃO N" 001 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIFnAnp-
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME"

WA^EI CORREIA DA SILVA, brasileiro, casado, comunhão
parcial de bens, nascido em 08.10.1982, empresário, portador do RG
n.° 20956894-1 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n." 966.918.913-68,
residente e domiciliado na Vila Maria, 125 - Qda 04 - Lote 07 -
São Raimundo - São João dos Patos - MA - CEP 65 665-000
MICHELLE MARTINS CORREIA DA SILVA, brasileira,
casada, comunhão parcial de bens, nascida cm 13.04.1984,
empresária, portadora do RG n.® 024053402003-4 SESP/Ma'
inscrita no CPF sob o n.® 014.164.033-29, residente e domiciliado na
Vila Maria, 125 - Qda 04 - Lote 07 - São Raimundo - São João dos
Patos - MA ~ CEP 65.665-000. Únicos sócios da sociedade
"CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA - ME", com sede na Avenida Presidente
Médice, 2409 - Centro - São João dos Patos - MA - CEP 65.665-
000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 28
de julho de 2016 sob o NIRE n® 2120094068-3 e inscrita no CNPJ
sob o n° 08.812.148/0001-32 resolvem, assim, alterar e consolidar
o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto social fica alterado para:

a) Serviços de comunicação multimídia - SCM - CNAE 61.10-8/03;

SlA^47 equipamentos e suprimentos de informática -
c) Provedores de acesso às redes de comunicações - CNAE 61.90-6/01;

® manutenção de computadores c de equipamentos periféricos - CNAE"5,11-8/00;

CLÁUSULA SEGUNDA - O endereço fica alterado pam: Avenida Presidente Médice,
2425 - Centro - São João dos Patos - MA - CEP: 65.665-000.

À vista da modificação ora ajustada consoüda-se o contrato social com a seguinte
redação: "

^^SULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de CONNECT
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME.

^AUSl^A SEGUNDA - A sociedade tem sede na Avenida Presidente Médice, 2425 -
Centro - CEP 65.665-000, na cidade de São Joio dos Patos, Estado do Maranhão, podendo
a qualquer tempo abnr ou fechar filial(is) ou outra dependência, mediante alteração
contratuaJ assinada por todos os sócios.

JUCEMA

«típico o registro em Oa/13/2016 16:28 SOB N° 20160854997
PROTOCOLO: 160854997 DE 01/12/2016. CÓDIGO DE VERinCkÇfcO-
11602739828. KlHE: 21200940683 .
COmreCT TBLBCOMDHKaçÔBS E SERVIÇOS DE IBPORKltTICA LTDA -'w

Lillan ThuvM Rodrlçu,» Msiidonca
SBCRBTARIA-GERAL



ALTERAÇÃO W 001 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
"CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME"

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

a) ServiçosdecoiimDÍcaçâomuItiinidia-SCM-CNAE61.10-8/03;
b) Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática -

CNAE 47.51-2/01;
c) Provedores de acesso às redes de comunicações - CNAE 61.90-6/01;
d) Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - CNAE

95.11.8./00;

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 26 de abril de 2007 e
seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA — O C^ital Social é de RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
dividido em 50.000 (cüwpienta mil) quotas de valornominal de R$ 1,00 (Iram real)cada, já
integralizadas em moeda coirrate do País, assim distribuídas ertfre os sócios;

I  Sóçin
WALDEI CORREIA DA Sn.VA

MICHELLE MARTINS CORREIA DA SILVA

TOTAL

lotas , Valor (RS) | %
47.500 47.500,00 95%

2.500 2J0Q,00 5%
50.000 50.000,00 100%

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social

CLÁUSULA SÉTIMA — A admímstração da sociedade e a representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicialmente, será exercida pelo sócio WAIDEI CORREIA DA SILVA,
cumi^do a realização de todos os atos, transações e operações referente ao objeto social,
inclusive de alienação e oneração do patrimônio social, recendendo para com a sociedade
e para com terceiros, solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandaio e pelos afiyg que
praticarem com violação da lei c presente contrato.

PARaGRAFO PRUVIEIRO - O administrador terá mandato por tempo indeterminado e,
terá direito a uma retirada mensal a título de pró labore, em valor a ser fixado a cada Tnêjt de
janeiro de cada ano e vigente para todo o exercício.

PAI^GRAFO SEGUNDO - O admüustrador, isoladamente, poderá nomear procuradores
ad judicia" "ad negotia' em nome da sociedade, devendo o instrumento especifíc-ar os

respectivos poderes e prazos de validade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A denominação social somente poderá ser n»a4a nos
negócios ou operações relacionados com o objctivt> da sociedade, sendo cxpicssameule
defesa era avais, fianças ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, os quais se
executados, serão uulos de pleno direito e não obrigarão a sociedade.

JUCEMA

CERTIFICO O RBCISTRO EM 02/12/201$ 1S:28 SOB N' 2OlfiO0S4997.
PRÚTOCOU); 180S54997 DE 01/12/201$. CÓDIGO DE VERinCXÇXO;
11602739628. «RE: 21200940683.

COUHBCT TSLSCOHONICACÓES E SERVIÇOS DE INFOIMIkTICR LTDA - MS

Lllian Thorasa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
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CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício «oríal ..rr, ti ^ j t.

^'"' ""■"-iam.çâo, p^^edendo à elaSç^o to
EHSÍÍ^S~~
ftote ™ ti!!* í;" aâo indivisíveis e nlo poderfo ser vendidascedidas ou transferidas a terceiros sem o reconhecimento do outro sócio a auem

sTS'''àTend"^'í''' í ' P^° preferência pam a sua aquisiçãoTertS. ^ f°n"^"^ndo, se realizada a sessão delas, a aTração contratai
~  retirar-se da sociedade" deverá

quoS 'rí o?rTc-í''°'- P®' antecedência de 60 (sessenta)dias, devendo ^quotas a^rem oferecidas primeu-ainente aos outros sócios. "

CLÁUSULA DÉCIMA PREVÍEÍRA - No caso de râ iecimento de um dos sócios a
evTntorde^tm b remanescente detenninar omInoT S especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-
r^r^m ̂ meZt manifestar a sua vontadecLt ? 'ntegrados ou não a mesma sociedade, recebendo os direitos e obrigaçõesonjratuais do socio extinto, ou então, recebendo todos os seus haveres, apurados até a data
Pó 3?Xi^rH- hTi ^ veni:se a primeSapos Jü (trinta) dias da daía do balanço especial.

P^GPv^O ÚNICO - As quotas liberadas pelos herdeiros do sócio pré-moito pela
à soc£2e.° '"tegrerem a sociedade, poderão ser adquiridas por terceiros estranhos

MLvTri^t SEGUNDA - O administrador WALDEI CORREIA DASiedade hÍm.' ^ administração dasoci^ade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob
por fa LenT"'? vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; oueTJn!^ fahmentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra aeconom.a popular, contra o sistema «.nanceiro nacional, contra normas de defesa da
CcSoo^T'^ consumo, fé púbiica,ou a propriedade, (art. LOll, § 1%

JUCEMA COWBCT TSLBCCWroiICAÇÔES E SERVIÇOS DS ITOORMUtICA ITDA - MB
Lilian Therasa Rodriguas iteztdoncB

SeCRETARIR-GERILL



ALTERAÇÃO N» 001 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE;
"CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME"

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — Fica estabelecida que a sociedade não terá
conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos neste instrumento e no código civil
na parte sobre as sociedades limitadas serão regidos pela lei 6.404/76 como legislação
suplementar.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - Os sócios elegem o foro de São João dos Patos,
Estado dc Maranhão, para dirimir dúvidas oriundas ao presente contrato, com a expressa
renúncia de quaisquer outro, pois mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados assinam as partes o presente instrumento, lavrado era 03
(três) vias de igual teor, processando-se em seguida os devidos registros.

São João dos Patos (MA), 18 de outubro de 2016.

Michelle Martins Correia da Silva

Sócia

JUCEMA

CBtlTI?lCO O REGISIRO BM 02/12/201S ie;28 SOB N° 30160854997.
PPflTOCOLO; 16085499? DE 01,'12/20l€. CÓDIGO DE VERIPICAÇXO:
11602739823. HIBE: 21200940683.

COtOlECT TELeCOHDtaCACÓeS B SERVIÇOS 01 IHFQBMtTlCJl ITCA - KB

Liliu Thec«s« Rodrigues Hendonçe
SZatfTARlA-GBRAL

SÃO LDÍS, 02/12/2016



09/01/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO Oe INSCRIÇÃO

08.812.148/0001-32

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA

I TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA)
CONNECT INFORMÁTICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDAOE ECONÔMICA PRINCIPAL

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia • SCM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.S1-2-01 • Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática
61.90-6-01 • Provedores de acesso às redes de comunicaçées
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

COOiGOE OESCfllÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 • Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO I NUMERO | COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE MEDICE 2425

CEP

65.665-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WALDEI@ICONNECTTELECOM.COM.BR

MUNICÍPIO

SAO JOÃO DOS PATOS

TELEFONE

(99) 3551-3330

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

situaçAo cadastral
ATIVA

DATA DA situação CADASTRAL
02/05/2007

I DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 09/01/2019 às 15:10:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

hltps://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJur(dlca/CNPJ/«ipjreva/CnpJreva_Comprovante.asp



09/01/2019 ::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::
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Resultado da Consulta SIHTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGCi 06.312.148/0001-32 InscricSo Estadual: 12.236077-0

RazSo Social: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Regime ApuraçSo: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro; AVE PRESIDENTE MEDICE

Número: 242S Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SAO JOÃO 005 PATOS UF: MA

CEP: 6S665000 DDD: Telefone: 35512388

INFORMAÇÕES COMPLEHENTARES

CNAB Principal: 6110803 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

CNAEs Secundários

Código OescrlcSo CNAE

i75i5fli COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIAUZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE«/51/Ul jfjFORMÁnCA

SI90601 PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

95H800 REPARAÇÃO 6 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Situação Cadastrai Vigente: HABIUTADO

Data desta Situação Cadastral; 18/07/2018

OBRIGAÇÕES

N'> A oartir de

(CNAE-s):

EUI (1 partir dl!'

CTf n parüp de-

01/12/2010 - (6110803-6190601), 27/12/2011 • (Devido emissão
voluntária).

Observação: Os dados acima estão baseados em Inlormacóes fornecidas pelo própno
contribuinte cadastrado. Não vaiem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponiveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operaçSes com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/01/2019

Número da Consulta:

htlp://wvvw.$inlegra.gov.br/



09/01/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA

DA UNIÃO

Nome; CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 08.812.148/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:53:59 do dia 29/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2019.

Código de controle da certidão: FD5F.CEB6.BDED.2EB4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N® Certidão: 002176/19 Data da 09/01/2019 14:08:54

Inscrição Estadual: 122360770 CPF/CNPJ: 08812148000132

Razão Social: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICE, 2425 CEP: 65665000

Telefone: (99)35512388 Município: SAO JOÃO DOS PATOS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n® 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

n® 5,172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/05/2019.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no Item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2019 14:08:54
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 001541/19 Data da 09/01/2019 14:08:25

Inscrição Estadual: 122360770 CPF/CNPJ:08812148000132

Razão Social: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICE, 2425 CEP: 65665000

Telefone: {99)35512388 Município: SAO JOÃO DOS PATOS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n® 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei n" 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n® 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias; 09/05/2019.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http;//portal,sefa2.ma.g0v.br/. clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2019 14:08:25
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Estado do Maranhão ^
Prefeitura de São João dos Patos

A  , ^Wl • WWeWW V/ <JSecretaria Mumdpal de Fazenda L SâO JOâO dOS PatOS • MA-J
Setor de Tributos

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NO 37003839

Vátida até 25/04/2019

Finalidade FfNS DIVERSOS

Inscrição 11000075-24

Contribuinte CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1

CPF/CnP3 OS.812.l48/0001-32

Endereço AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE 2425 CENTRO SAO JOÃO DOS
PATOS MA

devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos óraãos

ser posterioSà^radi''^'"''''"' ° a

validade até\'Scimá ™ '3"^' '«»■«
Cordialmente,

SAO JOÃO DOS kATOS, 26 de dezembro de 2018

Observação

FRA^ISCO LOPES CARnEWtf^
Agente de Tributos Fiscal

Francisco Lopes Came/roDiretor de Divisão Imobiliária
Matricula 00094/1997

ih.i^áí.WL
DIRETOfiStejbttííré
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Estado do Maranhão
Prefeitura de São João dos Patos

Secretaria Municipat de Fazenda
Setor de Tributos

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N® 37003837

rrt6.nB9.66B/OOOi-33*)
Prefeitura Municipal ae
Sào João dos Patos - MA
Av. Getúüo Vargas. 1J5

CEP: 65.665-000
USfioJoáO(}osPatos-MA^

válida até

Finalidade

IPTU ti IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA

25/04/2019

FISN DIVERSOS

Contribuinte
Inscrição

Atividade Econômica

CPF/CNPJ

Endereço

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA ME
nOüüü/5-24

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
08.812.148/0001-32

AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE 2425 CENTOO SAO JOÃO DOS PATOS MA

ConsBhjiçãoSdTSTEmidTdí^elig^^ 15°. letra b, da

validade até\Tb aci,™ ™ e forma, tem

SAO JOÃO DOS PATOS, 26 de dezembro de 2018

Observação

rRANCJSéO LOPES carneiro/
Agente de Tributos Fiscais

Francfsce Lopes Csineiro
Diretor de Divisão Imo&iliáfte

Mainculi 00094/1997
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Estado do Maranhão

Prefeitura de São João dos Patos
Secretária Municipal de Fazenda

Setor de Tributos

:ND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NO 37003838

í'í)6.o89.668/()0O1-33l
Prefeitura Municipal ae

Sáo João dos Patos - MA
Av. GetCrtIo Vargas. 1J5

C£P:65.665K»U
L São Joào dos Patos • MA ̂

Válida até
Finalidade

Contribuinte
Inscrição
Atividade Cconâmica

CPF/CNP3

Endereço

DANT # RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

25/M/20I9

FINS DIVERSOS

CONNECTTElfCOMUNICAÇOES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
11000075-24
SER'/IÇ3S DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
08.812.148/0001-32
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE 2425 CENTRO SAO JOÃO DOS PATOS MA

devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos óaãoscompetentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente NÃO constam débitos.

Constituição FSfTFnHHÍní' ° à imunidade tributária nos termos do artigo 150, VI, letra b, dastituiçao Federal, (Entidade religiosa, instituída nos termos do art. 44 do Código Civil).

validade até^Talcima «S-^íSa.'
SAO JOÃO DOS PATOS, 26 de dezembro de 2018

Observação

FRANCISCO LOPES CARNEIR^
Agente de Tributos Fiscais

Francisco Lopes Carneiro
Diretor de Divisso Imobitiária

Matrkuta 00094/1997



09/01/2019 htlps://consulta-cff,cai!<a.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImpnmirPapel.asp

CAtXA
CAIXA ECONÚM'CA FFÜERAl

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 088i2i48/oooi-32
Razão Social: connect telecomunicações e serviços de informática ltda

Nome FantasiajCONNECT informática

Endereço: Av presidente medici 2409 / centro / SAO joao dos patos /
MA / 65665-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 01/01/2019 a 30/01/2019

Certificação Número: 2019010103574528497900

Informação obtida em 09/01/2019, às 15:09:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consuita-af.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimifPapeI.asp
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 08.812.148/0001-32

Certidão n": 165973906/2019

Expedição: 09/01/2019, às 15:09:14
Validade: 07/07/2019 - 180 {cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CONNECT tblecomunicacoes e serviços de informática ltda

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n"

08 . 812.148/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia,



CONNECTTELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICE, 2425 - CENTRO
SÃO JOÃO DOS PATOS • MARANHÃO - (XP: 65.665-000
CNPJ: 08.812.148/0001-32

CAD/ICMS: 12.236.077-0

NIRE: 21200940683

RECEITA OPERAaONAL

Receita Sobre Venda

Receita Sobre Serviço

(•) Abatimento/Deduções
CMV

Imposto Sobre Vendas

56.005.29

154.552,13

65.630,34

21.367,93

RECEITA BRUTA 123.559,15

DESPESAS

(-) Despesas Operacionais

Pessoal

Administrativas

Diversas

Financeiras

107.751,83

7.600,00

1.014,00

27.441,36

RECEITA / PREJUÍZO UQUIDO - 20.248,04

S3o Jo3o dos Patos, 31 de dezembro de 2017

Waldei Correia da Silva

CPF: 966.918.913-68

Sócio-Administrador

CRC/MA 08998/O-2

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EH 31/07/201B 09:OI SOB N' 20180405217.
PROTOCOLO: 180405217 DB 31/07/2018. CÕOIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803048934. HIRB: 21200940883.
COHNECT TELECOMUNICAÇÕES B SERVIÇOS DE INFORMÃTICA LTDA - ME

LlllaA Theresa Rodri9ues Mendonça
SECRETÃRIA-OERAL

SÃO LUÍS. 31/07/2018
www. ampresafacil .Bia.90v.br

A validada daate documanto. sa imprasso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos cddigos da verificação



CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDiCE, 2425 - CENTRO

SÃO JOÃO DOS PATOS - MARANHÃO - CEP: 65.665-000

CNPJ: 08.812.148/0001-32

CAD/ICMS: 12.236.077-0

NIRE:21200340683

CIRCULANTE

Caixa

Bancos

Clientes

32.320,00

151,00

61.422,54

EXI6ÍVELAL0N60 PRAZO

Clientes 71.535,00

IMOBIUZADO

Veículos

Máquinas e Equipamentos

(-)DepreciaçSo

83.888,49

70.292,71

5.344,17

TOTALDO ATWO ^

aRCULANTE

Fornecedores

Pessoal

Impostos

Conta Garantida

70.815,00

7.588,54

2.255,38

10.288,14

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos

Parcelamento Simples

40.130,40

6.708,10

PATRIMÔNIO UQUIOO

Capital Social

Lucro Acumulado

50.000,00

126.480,01

TOTAL PASSIVO 314.265,57

SSoJoão dos Patos, 31 de dezembro de 2017

Waldei Correia da Silva

CPF: 966.918,913-68

Sócio-Adminlstrador

Regirtáido de Soiisa^sta

CRC/MA08998/O-2

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EK ai/OI/aOlB 09:01 SOB N' 20180405217.
PROTOCOLO: 180405217 DE 21/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803048934. NIRE: 21200940883.

CONNECT TELECOHDNICAÇSSS E SERVIÇOS DE INFORHÃTICA LTDA - HE

Llllan Tbarasa Rodciguea Handonça
SBCRBTÃRIA-GBRAL

SÃO LUÍS, 31/07/2018
www.eDpraaafscll .nta .gov.br

A validada daete documento, ae iB^resao, fica sujeito i con^rovacão da sua autanticidada noa raspaetivoa porcaia.
Informando seus respectivos oódigos da verificaçSo



ALBERTO SOUSA
ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRaO LIDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CONNECT TELECOMUNICAÇÕES t SEWIÇOS

DE INFORMÁTICA LTDA-ME. inscnta no CIMPJ de n° 08.812.148/0001-32, situada na Avenlcia PresiderUi.

Mediei, 2425, Centro, na cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão, fornece a esta Orpani-ni;an

o Serviço de Internet, a qual vem cumprindo tecnicamente e rigorosamente os serviços contratados.

São João dos Patos-MA, 17 de Dezembro de 2018

Pç. São João, 986 ■ Contro - 65665-000 - São João c/os Paíos/MA - Fono.fax: (99i 3551 2035 ■ albericiscusocng^Uerra cn:\ hr



CNPJ: OS.812.148/0001-32
Site: www.iconnecttelecom.com.br

E-Mail: contato@)iconnecttelecom.com.br

te; LECOMUNlCAÇÕeS

DECLARAÇÃO

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita

no CNPJ sob o n° 08.812.148/0001-32, por intermédio de seu representante legal o Sr. Waldei
Correia da Silva, portador da Carteira de Identidade - RG n° 20956894-1 SSP/MA e do CPF n°
966.918.913-68. DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei

federai n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXili, art. 7®, da Constituição Federal, que
não emprega menor de dezoito anos em trabaitio noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de
qualquer fato impeditivo á sua habilitação.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

São João dos Patos-MA, 18 de janeiro de 2019

i/Valdei Correia da Silva

CPF: 966.918.913-68

Sócio Proprietário

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME. Av. Presidente Médid, 2425-CENTRO.
São João dos Patos-MA / CEP: 65.665-000. Fone: (99) 3551 3330 / 98197 5042



;-N!4"'»tr;?-'~-;Estado do Maranhão

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getiilio Vargas, n° 120 - Centro - Telefax: (099)3551-2326 CNPJ: 10.439.008/0001-02
E-maií: Câniara.sip.aov(fl)hotmail.com

MEMORANDO

São João dos Patos - MA, 22 de janeiro de 2019

Prezado Senhor,

Venho por intermédio deste, solicitar de Vossa Senhoria informações
a respeito de Dotação Orçamentária suficiente para Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de fornecimento de sinal de Internet
durante o ano de 2019,no valor de R$ 2.101,00 (dois mil cento e um reais).

Na expectativa da atenção deste Setor, no sentido de atender a
nossa solicitação continuamos à disposição, reiterando-lhe os protestos de
elevada estima e distinta consideração, com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

uariy-'
Presi

cU
ista de Sá Gom

nte da Câmara

Departamento de Contabilidade
NESTA



do Maranhão

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, n° 120 - Centro - Telefax: (099) 3551 -2326 CNPJ; 10.439.008/0001 -02
E-mail: Câmara.sjp.aov@liotmail.com

CERTIDÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SenhorPresidente,

Em resposta ao memorandos ematendimento ao Art, 14 da Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores, informamos que existe dotação orçamentária para ocorrer
com a despesa do referido processo, tendo como objeto a Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de fornecimento de sinal de Internet
durante o ano de 2019, Segue a Dotação Orçamentária para execução dos serviços:

ORGAO:01 Poder Legislativo
UNIDADE GESTORA: 0101 Câmara Municipal
PROJETO/ATIVIDADE; 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
0100000000-Recursos Ordinários

VALOR: R$152.460,00

POSSUI SUPLEMENTAÇÃOSIM ( ) NAO(X)

São João dos Patos-MA, 22 de janeiro de 2019

Sem mais, para o momento, desde já agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

V\

A Excelentíssima

Thuany Costa de Sá Gomes
Presidente da Câmara

NESTA

Contador
Marco Alberto Teixeira Gríppo

CRC:012879

CPF- 014.199.973.00



■/-■-'^íí"í^-?Estado do Maranhão

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, n° 120 - Centro - Telefax: (099) 3551-2326 CNPJ: 10.439.008/0001-02
E-mail: Câinara.sin.aov@liolmail.coin

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-
FINANCEIRO

Declaro, para os fins no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar n.° 101
de 04 de Maio de 2000, Lei de Responsabiiidade Piscai, a estimativa de impacto
crçamentário-financeiro da contratação pretendida sobre a previsão de despesas para
o exercício de 2019 em que ocorrerá a despesa objeto da dispensa de licitação, cujo
objeto é a Contratação de empresa especiaiizada para a prestação de serviços de
fornecimento de sinai de internei durante o ano de 2019, tem índice de
comprometimento orçamentário-financeiro de 1,38% nos elementos de despesa
3.3,90.39.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

São João dos Patos-MA, 22 de janeiro de 2019

Atenciosamente

Contador
Marco Alb^ Teixeira Gríppo

CRC:012879
CPF' 014.199.973.00
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í  -5'Estado do Maranhão

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, n° 120 - Centro - Telefax: (099) 3551-2326 CNPJ: 10.439.008/0001-02
E-niail: Câmara.sjp.siovlííliotmail.coni

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar n° 101/2000)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
fornecimento de sinal de Internet durante o ano de 2019. Na qualidade de ordenadora

de despesa, declaro, para os efeitos do inciso il do artigo 16 da Lei Complementar n°
101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui

adequações orçamentaria e financeira com a Lei Orçamentaria Anual (LOA) e
compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentaria

(LDO).

São João dos Patos-MA, 23 de janeiro de 2019

huanylCosta de Sa Gomes
Presidente da Câmara

es I
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-sEstado do Maranhão

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, if 120 - Centro - Telefax: (099) 3551-2326 CNPJ: 10.439.008/0001-02
E-mail: Câmara.sip.aov/âiholmail.coni

DECLARACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, THUANY COSTA DE SÁ GOMES, no uso de minhas atribuições
legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei
Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenadora de
Despesas. DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender o
presente objeto, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

ORGAO: 01 Poder Legislativo
UNIDADE GESTORA: 0101 Câmara Municipal
PROJETO/ATIVIDADE: 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0100000000-Recursos Ordinários

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual,
compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se
um custo estimado de R$ 2.101,00 (dois mil cento e um reais).

São João dos Patos-MA, 23 de janeiro de 2019

Presidente da Câmara
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AUTORIZAÇÃO

Eu, Thuany Costa de Sá Gomes,Presidente da Câmara Municipal, no uso
de suas atribuições legais, AUTORIZO a Contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de fornecimento de sinal de Internet durante o ano de 2019,
através da empresa CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 08.812.148/0001-32, localizada na Av. Presidente
Medice, 2425, Centro, São João dos Patos-MA,no valor de R$ 2.101,00 (dois mil cento
e um reais), a um valor mensal de R$ 191,00 (Cento e noventa e um reais), conforme
proposta apresentada e anexa ao processo de Dispensa de Licitação
003/2019.Atendendo os requisitos do inciso II, do art. 24, Lei n° 8.666/93).

São João dos Patos-MA,25 de janeiro de 2019

ThuanyJCosta de Sa CGomes

Preáldente da Câmara
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MEMORANDO

São João dos Patos - MA, 25 de janeiro de 2019

PARA: ASSESSORIA jurídica

Senhor Assessor,

Estamos encaminhamos em anexo a essa egrégiaAssessoriaJurídica os
autos do processo administrativo n" 1701001/2019, para Parecer da Dispensa de
Liciíação003/2019, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de fornecimento de sinal de iniemet durante o ano de
2019, nos termos do parágrafo único, do An. 38, Inciso VI da Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscreveino-nos.

Atenciosamente,

uany L^sta de Sa Gomc;
Presidente da Câmara
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PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO H" 1701001/2019

DISPENSA DE LICITAÇÀON" 003/2019
Câmara Municipal de São João dos Patos-MA

Excelentissima Presidente:

Tendo em vista sua determinação, forneço-lhe o resultado do exame que fiz a respeito
da possibilidade legal da contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, da empresa CONNECT
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDApara prestação de serviços de
fornecimento de sinal de Internet durante o ano de 2019.

Com tal desideralo, confeccionei o seguinte

PARECER

A Câmara Municipal, através de sua presidente pretende a contratação por DISPENSA
DE LICITAÇÃO da empresa CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDApara prestação de serviços de fornecimento de sinal de Internet durante o
ano de 2019.

De pronto, constato que a pretensão encontra amparo jurídico no art. 24, li, da Lei n°
8,666/93, tendo em vista que a possível contratada, além de reunir as condições previstas no
dispositivo, também demonstrou possuir capacidade técnica,

Feitas estas indispensáveis considerações propedêuticas, inicio rememorando que,
nos termos do inciso XXI do art, 37 da Constituição Federal, o processo de licitação é
obrigatório para a Administração Pública contratar serviços com instituições privadas, senão
vejamos:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ari. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviço^
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure Igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas aue\
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, \
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nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrígações". (grifo nosso)

Observo, por relevante, que, na ocorrência dos casos abrigados nas ressalvas do
dispositivo haverá apenas procedimento de contratação {palavreado técnico que compreende:
licitação, dispensa e inexigibilidade) e não processo de licitação (que alberga: concorrência,
tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão).

Na situação que se põe a exame deste jurídico vislumbro situar-se na hipótese de
DISPENSA DE LICITAÇÃO, posto tratar-se de valor estimativo abaixo de R$ 17.600,00
(Dezessete mil e seiscentos reais) com base no inciso II do art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Decreto N° 9.412, de 18 de junho de 2018.

Noutra perspectiva de análise, considero ainda que a contratação dos serviços, abarca
a situação de contratação direta por meio da dispensabilidade de licitação com fulcro no art. 24,
II, da Lei Federal 8.666/93.

Assim, a meu ver, a contratação com a empresa CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA encontra respaldo nos ditames da lei.

Por conseguinte, concluo que é o preenchimento dos requisitos impostos — tanto pela
Lei Licitatória quanto pela Corte Superior de Contas — que possibilita contratação direta com
base na DISPENSA DE LICITAÇÃO, sendo da autoridade administrativa a competência para
decretá-la (ato discricionário).

Posso afirmar, portanto, que na presente situação ocorre, claramente, o preenchimento
dos requisitos necessários à DISPENSA DE LICITAÇÃO, prevista no artigo 24, II, da Lei u"
8.666/93, abaixo transcrito:

Art. 24. É dispensàvei a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto
na alinea "a", do Inciso il do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos
nesta Lei, desde que não se refiram a parceias de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada peta
Lein° 9.648, de 1998).

Por outro prisma, cumpre-me referir que a empresa proponente acostou documentos
aos autos do presente Processo Administrativo comprovando está habilitada a participar de
processos licitatórios. f\



Ar J

^ - Estado do Maranhão

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, n° 120 - Centro - Telefax: (099) 3551 -2326 CNPJ; 10.439.008/0001 -02
E-mail: Câmara.sip.íiovfShotmail.coin

CONCLUSÃO

Para coroar minha conclusão e finalizar o parecer, trago à colação duas Súmulas que
condensam o entendimento do Tribunal de Contas da União e que tem perfeita aplicação ao
caso objeto deste Parecer:

SÚMULA 222: As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação
de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União
legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Isto posto, nada vejo em contrário à contratação da empresa proponente por
DISPENSA DE LICITAÇÃO, conclusão a que chego com base nas seguintes premissas:

a) O proponente preenche os requisitos preconizados pela legislação pertinente
(art. 24, 11, da Lei 8.666/93) para ser contratada por DISPENSA DE LICITAÇÃO;

Pelo exposto, manifesto-me Ifavorávellà contração dos serviços propostos pela
empresa CONNECT TELECOMUNICAÇÕES B SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA por
DISPENSA DE LICITAÇÃO, \ \\ \ \

^—OAB MA12.673-A
Retornem os autos à elevada consideração daExcelentíssima Presidente.

São João dos Patos - MA, 28 de janeiro2019
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MINUTA DO CONTRATO

Contrato Administrativo n' /

Processo Administrativo n° 1701001/2019

Dispensa de Licitação n' 003/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
SINAL DE INTERNET DURANTE O ANO DE 2019.

De um lado, a Câmara Municipal de São João dos Patos-MA, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob o n° 10.439.008/0001-02, com sede na Avenida Getúlio Vargas, r\° 120 -
Centro, por sua Presidente, a Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, brasileira, casada, residente e
domiciliada nesta cidade, inscrita no CPF sob o n° 038.921.083-82, adiante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o
n" localizada na representada neste ato pelo Sr.

inscrito no CPF sob o n° adiante denominado
CONTRATADA, celebram o presente contrato de serviço, oriundo do Processo de
Administrativo n." 1701001/2019, Dispensa de Licitação n" 003/2019 nos termos da Lei n°
8666/93 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSUU PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de
sinal de Internet durante o ano de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO e VALOR DO SERVIÇO
CONTRATADO

2.1 - Pela prestação dos serviços contratados a Contratante pagará á Contratada o valor mensal
de R$ ( ).

2.2 - Os pagamentos serão realizados até o quinto dia útil do mês posterior à prestação dos
serviços e após a apresentação de nota fiscal/fatura pela Contratada.

2.3 - O reajuste dos valores pagos pela prestação de serviços será efetuado de acordo com a
Lei n. 8.666/93.

2.4 - Caso ocorram problemas técnicos que impossibilitem a prestação dos serviços
contratados, a Contratante fica isenta de efetuar qualquer pagamento á Contratada até que seja
sanado o suposto vicio ou irregularidade ou, se for o caso, poderá proceder o desconto
proporcional ao período que o serviço estiver indisponivel/irregular/suspenso.
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2.5 - No preço contratado estão incluídos todos os tributos e demais encargos decorrentes da
execução do objeto do presente contrato (fretes, seguros, impostos e taxas, encargos fiscais,
trabalhistas, leis sociais, previdenciárias, de segurança do trabalho ou quaisquer outros custos
incidentes diretos ou indiretos}, não se responsabilizando a Contratante por qualquer despesa
que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato,

2.6 - A atualização financeira è admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Contratante, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

2.7 - A atualização financeira é devida desde a data limite fixada neste contrato para o devido
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento, com a incidência de 1% (um por
cento) de juros moratórios ao mês.

2.8 - Considerando-se que no período de vigência do contratado, que é de 11 onze (cláusula
quarta), tem-se que o valor estimado do contrato é de R$

{  ).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Os recursos financeiros, destinados ao pagamento dos serviços objeto deste contrato, são
originários do orçamento da Câmara Municipal, conforme a seguir descrito:

ORGÂOiOl Poder Legislativo
UNIDADE GESTORA: 0101 Câmara Municipal
PROJETO/ATIVIDADE; 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
CI_ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0100000000-Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1-0 presente contrato terá vigência pelo período de 11 (onze) meses a contar da sua
assinatura.

4.2 - O presente Contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, na forma prevista no
art. 57. inciso II, da Lei n. 8.666/93, e posteriores alterações, a critério da Câmara Municipal, por
até igual período.

4.3 - No intento de prorrogar a vigência contratual, as partes previamente ao encerramento do
prazo vigente, submeterão o instrumento contratual à apreciação e aprovação da autoridade
superior da Administração, bem assim ao responsável pela contratada, conforme exposições
delineadas pelo gestor do contrato, que deverá observar a execução e condições nas
respectivas cláusulas.
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4.4 - Eventual proirogação de prazo de vigência será formalizada por meio de Termo Aditivo ao
contrato, respeitadas as condições estabelecidas na Lei n. 8.666/93.

4.5 - Os serviços deverão ser executados de acordo com as determinações constantes na
proposta de preços,

4.6 - Reiativamente ao disposto no presente tópico apiicam-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei n, 8,078 de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - FORMA E INÍCIO DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS E GARANTIA

5.1 - A Contratada executará os serviços de acordo com as ciàusuias e condições previstas
neste contrato, bem como, as especificações, normas e condições constantes na proposta de
preços e no Regimento Interno da Câmara Municipal de São João dos Patos-MA.

5.2 - A Contratante poderá realizar a supervisão e orientação da execução dos serviços.

5.3 - O início dos serviços contratados deverá ocorrer imediatamente após a assinatura do
presente instrumento.

5.4 - A Contratada se compromete a realizar os serviços ora indicados observando normas de
procedimento interno existente na Câmara Municipal ou normas a serem editadas, relativas à
regulamentação dos serviços e atos a serem executados para o cumprimento do Contrato.

5.5 - Contratada deverá executar os serviços contratados e entregar e utilizar o material
correspondente diretamente na sede da Câmara Municipal, no seguinte endereço; Avenida
Getúlio Vargas, n° 120 - Centro.

5.6 - Os materiais e equipamentos deverão ser novos, respeitando as discriminações contidas
no Processo Administrativo, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e
exigências do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), bem como a Lei n. 8.666/93.

5.7 - Os serviços, materiais, equipamentos e seus componentes deverão ter garantia técnica de
acordo com Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), bem como a Lei 8.666/93, sem
quaisquer ônus para a Câmara Municipal de São Joào dos Patos-MA, contados a partir da data
da entrega dos equipamentos, material ou prestação do serviço.

CLÃUSUU SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - São obrigações da CONTRATANTE:

6.1.1 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as detenninações do contrato:
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6.1.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as ciáusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3 - Acompantiar e fiscalizar os serviços por servidor especialmente designado como fiscal
de contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.1.4 - Notificar a Contratada, por escrito e verbalmente, da ocorrência de eventuais
imperfeições ou irregularidades na execução dos serviços contratados ou equipamentos,
fixando prazo para a sua correção;

6.1.5 - Efetuar o pagamento devido a Contratada, na forma estabelecida neste contrato;

6.1.6 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

6.1.7 - Fiscalizar e inspecionar os serviços prestados, podendo, se for o caso, solicitar a
substituição de qualquer funcionário ou empregado vinculado à Contratada, que apresente
comportamento incompatível com os serviços que constituem o objeto deste instrumento;

6.1.8 - Impedir que terceiros, que não seja a empresa contratada, efetuem os serviços
prestados;

6.1.9 - Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela
empresa contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e aceitos pela contratante;

6.1.10 - Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da
CONTRATADA, bem como exigir a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;

6.1.11 - Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do
fiscal do contrato, cientificando o preposto da contratada e determinando a Imediata
regularização das falhas eventualmente detectadas;

6.1.12 - Aplicar á contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,
garantidos o contraditório e a ampla defesa.

6.2 - São Obrigações da CONTRATADA:

6.2.1 - Executar fielmente o objeto contratado conforme as suas cláusulas, condições e
demais especificações estipuladas neste contrato, termo de referência e na Dispensa de n.
003/2019.
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6.2.3 - Aceitar a ampliação do objeto contratado nos limites estabelecidos nos §§ 1° e 2" do
art. 65 da Lei n. 8.666/93, bem como aceitar as reduções de acordo com a conveniência e
oportunidade da administração em relação ao valor total estimado para contratação, sem
direito à eventual indenização.

6.2.4 - Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou doio na execução do Contrato.

6.2.5 - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas,
assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que as mesmas ventiam
cometer no desempenho de suas funções.

6.2.6 - Fornecer aparelhos e equipamentos novos, de boa qualidade e em pleno
funcionamento conforme Proposta de Preços;

6.2.7 - Substituir todos os aparelhos por modelos mais atualizados, em caso de prorrogação
do contrato, observando as especificações técnicas contidas na proposta, devendo os
aparelhos substituídos serem devolvidos a contratada.

6.2.8 - Prestar os serviços de gestão do plano contratado e garantir os serviços de
Portabilidade.

6.2.9 - Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços,

6.2.10 - Comprovar a qualquer momento, os pagamentos dos tributos que incidem sobre a
execução dos serviços prestados.

6.2.11 - Arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas que
venham a decorrer da prestação dos serviços, inclusive quanto a eventual criação de novos
encargos;

6.2.12 - A prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

6.2.13 - Manter as condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório,
permanecendo adimplentes até o final do contrato. Em não cumprimento, será notificado para
que regularize em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão.

6.2.14 - A não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato,
sem prévia e expressa anuência e autorização da Contratante.
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6.2.15 - Atender todas as solicitações e notificações da Contratante, no prazo máximo de 48
horas.

6.2.16 - Dar validade e garantia integrai dos serviços, materiais e equipamentos de acordo
com o especificado neste contrato.

6.2.17-Atender com prontidão as reclamações por parte do fiscal do contrato.

6.2.18 - Responder pelos vícios e defeitos dos serviços, materiais e demais equipamentos,
bem como, assumir os gastos e despesas que se fizerem necessárias para adimplemento
das obrigações decorrentes da contratação.

6.2.19 - Determinar um preposto da Contratada para fazer, quando solicitado, uma visita na
sede da Contratante, para vistoria dos serviços prestados e equipamentos e contatar
pessoalmente com o fiscal do contrato para tratar de assuntos de interesses da Contratante.

CLÀUSUU SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

7.1 - O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço global (art. 6, Vlli, "a". Lei n. 8.666/93).

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO OBJETO

8.1 - A Contratante se reserva no direito de modificar uniiateralmente o objeto do presente
contrato para melhor adequá-lo às finalidades de interesse público, ficando a Contratada
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, eventuais acréscimos e supressões no
tocante a quantidade do objeto contratado.

8.2 - A alteração referida no item anterior pode consistir no acréscimo ou diminuição de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 65, §1° da Lei n. 8.666/93).

8.3 - Havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial;

8.4 - A exceptio non adimpleticontractus (Inoponibilidade da Exceção do Contrato não
Cumprido) somente poderá ser invocada pela Contratada, com o fim de suspender a execução
contratual, após 90 (noventa) dias de inadimplemento por parte da Contratante, e desde que
ausente justa causa;

CLÁUSUU NONA - DA RESCISÃO UNILATERAL

9.1 - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses
previstas no art. 77, art. 78, i a Xli e XVli, da Lei n. 8.666/93, sem que caiba ã Contratada o
direito a qualquer indenização, ressalvados os casos especificados no art. 79, § 2°, da Lei n.
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8.666/93, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurados nos autos do processo
respectivo, o contraditório e a ampla defesa.

9.2 - Nos casos enumerados no art. 78, 1 a XII e XVII, da Lei n. 8.666/93, a rescisão dar-se-á por
ato unilateral da Contratante, mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou
por via postal, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a Contratante poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades a Contratada:

10.1.1 -Advertência:

10.1.2 - No caso de infração continuada {que se repete a cada dia), multa administrativa de
1% (um por cento) do valor do contrato por cada dia de descumprimento de obrigação
assumida no contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);

10.1.3 - Multa Administrativa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela infração
de qualquer cláusula do Contrato;

10.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Contratante, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes após decorridos o prazo da
sanção aplicada:

10.2 - Se a Contratada não recolher o valor da multa que eventualmente lhe tenha sido imposta,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, a mesma será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus. Se a empresa Contratada não possuir mais créditos junto a
Câmara Municipal, o valor da multa que lhe tenha sido imposta no prazo do item anterior será
acrescido de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês;

10.3 - As multas previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente e não terão
caráter compensatório. O seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;

10.4 - Aplicam-se ao presente contrato as disposições contidas nos artigos 86 a 88 da Lei n.
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO
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11.1-0 presente contrato também poderá ser alterado por acordo entre as partes contratantes,
nos casos expressos no art, 65, inciso II, da Lei n. 8.666/93, mediante o devido aditamento,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISUÇÃO APLICÁVEL Á EXECUÇÃO DO
CONTRATO

12,1 - Os casos omissos do presente instrumento serão dirimidos com aplicação da Lei Federal
n. 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis à espécie, bem como, os princípios gerais do
direito público,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ■ DA PUBLICAÇÃO EM EXTRATO

13,1 - A Contratante deverá providenciar a publicação do presente contrato na forma de extrato,
conforme determina o art, 61, parágrafo único, da Lei n. 8,666/93 e no estabelecido pela Lei
Orgânica Municipal,

CLÁUSUU DÉCIMA QUARTA - DA ANTICORRUPÇÃO

14,1 - Na execução do presente Contrato é vedado à Câmara Municipal e à Contratada e/ou a
empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

14.1.1 - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

14.1.2 - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente
Contrato;

14.1.3 - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais:

14.1.4 - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15,1 - Fica eleito o foro da Comarca de São João dos Patos-MA para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste Contrato ou de sua interpretação, com renúncia expressa a qualquer outro, por
privilegiado que possa ser,

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas) vias de igual
teor e forma, para um mesmo efeito legal.

São João dos Patos-MA, xx de xxxxxxxxxx de xxxxx
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Thuany Costa de Sá Gomes

Presidente da Câmara

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATADO

CPF:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATADA;



-S^Estado do Maranhão

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, n° 120 - Centro - Telefax: (099) 3551-2326 CNRJ: 10.439.008/0001-02
E-maií: Câtiiara.sÍD.aov£(í)liotniai[.coni

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando as Informações, pareceres, documentos e despachos
contidos no Processo Administrativo n° 1701001/2019, RATIFICO e HOMOLOGO a
Dispensa de Licitação reconhecida pela Assessoria Juridicada Câmara Municipal de
São João dos Patos -MA, para contratar com a empresa CONNECT
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA por DISPENSA DE
LICITAÇÃO, CNPJ n°: 08,812.148/0001-32, objetivando aprestação de serviços de
fornecimento de sinal de Internet durante o ano de 2019.

8.666/93.

Essa Termo se fundamenta no inciso II do artigo 24 da Lei Federal n®

O valor global do contrato é de R$ 2.101,00 (dois mil cento e um reais),
que será pago com recursos do Programa de Trabalho. ORGÃO; 01 Poder Legislativo.
UNIDADE GESTORA; 0101 Câmara Municipal. PROJETO/ATIVIDADE: 01 031 0001
2.001 Manutenção da Câmara Municipal. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica. 0100000000-Recursos
Ordinários, pertencente a Câmara Municipal de São João dos Patos -MA.

Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o
respectivo EMPENHO.

Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

São João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019

.ly cUjcC <
uany costa de Sá pomes
Presidente da Câmara
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AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PUBLICAÇÃO NO MURAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. Considerando as informações,
pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo n® 1701001/2019,
RATIFICO e HOMOLOGO a Dispensa de Licitação reconhecida pela Assessoria Jurídicada
Câmara Municipal de São João dos Patos -MA, para contratar com a empresa CONNECT
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA por DISPENSA DE
LICITAÇÃO, CNPJ n°: 08.812.148/0001-32, objetivando aprestação de serviços de
fornecimento de sinal de Internet durante o ano de 2019. Essa Termo se fundamenta no inciso II
do artigo 24 da Lei Federal n® 8.666/93. O valor global do contrato é de R$ 2.101,00 (dois mil
cento e um reais), que será pago com recursos do Programa de Trabalho. ORGÂO: 01 Poder
Legislativo. UNIDADE GESTORA: 0101 Câmara Municipal. PROJETO/ATIVIDADE: 01 031
0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica. 0100000000-Recursos Ordinários.
Pertencentes à Câmara Municipal de São João dos Patos -MA. Sendo assim, autorizo a
realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade,
determino a publicação deste ato. São João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019. Tliuany
Costa de Sá Gomes - Presidente da Câmara.

São João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019

luany Costa de Sá Gomes
Presidente da Câmara

cU ̂  QotvUo
>á Gomes •
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Contrato Administrativo n" 2801002/2019

Processo Administrativo n° 1701001/2019

Dispensa de Licitação n" 003/2019

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA E A
EMPRESA CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
SINAL DE INTERNET DURANTE O ANO DE 2019.

De um lado, a Câmara Municipal de São João dos Patos-MA, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o n® 10.439.008/0001-02, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, n° 120 - Centro, por seu Presidente, a Sra. Thuany Costa de Sà Gomes, brasileira,
casada, residente e domiciliada nesta cidade, inscrita no CPF sob o n® 038.921.083-82, adiante
denominado CONTRATANTE; e de outro lado, como CONTRATADA a empresa CONNECT
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, com sede e endereço na Av.
Presidente Medice, 2425, Centro, São João dos Patos-MA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.812.148/0001-32, neste ato representada pelo Senhor, Waldei Correia da Silva portador do
CPF n° 966.918.913-68, pelo que contratam, tendo entre si ajustada a presente contratação
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSUU PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fomecimento de
sinal de Internet durante o ano de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO e VALOR DO SERVIÇO
CONTRATADO

2.1 - Pela prestação dos serviços contratados a Contratante pagará á Contratada o valor mensal
de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais).

2.2 - Os pagamentos serão realizados até o quinto dia útil do mês posterior à prestação dos
serviços e após a apresentação de nota fiscal/fatura pela Contratada.

2.3 - O reajuste dos valores pagos pela prestação de serviços será efetuado de acordo com a
Lei n. 8.666/93.

2.4 - Caso ocorram problemas técnicos que impossibilitem a prestação dos serviços
contratados, a Contratante fica isenta de efetuar qualquer pagamento à Contratada até que seja
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sanado o suposto vício ou irregularidade ou, se for o caso, poderá proceder o desconto
proporcionai ao período que o serviço estiver índisponivel/irregular/suspenso,

2.5 - No preço contratado estão inciuídos todos os tributos e demais encargos decorrentes da
execução do objeto do presente contrato (fretes, seguros, impostos e taxas, encargos fiscais,
trabalhistas, leis sociais, previdenciàrias, de segurança do trabalho ou quaisquer outros custos
incidentes diretos ou indiretos), não se responsabilizando a Contratante por qualquer despesa
que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

2.6 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Contratante, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

2.7 - A atualização financeira é devida desde a data limite fixada neste contrato para o devido
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento, com a incidência de 1% (um por
cento) de juros moratórios ao mês,

2.8 - Considerando-se que no período de vigência do contratado, que é de 11 onze (cláusula
quarta), tem-se que o valor estimado do contrato è de R$ 2.101,00 (dois mil cento e um reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Os recursos financeiros, destinados ao pagamento dos serviços objeto deste contrato, são
originários do orçamento da Câmara Municipal, conforme a seguir descrito;

ORGÃO:01 Poder Legislativo
UNIDADE GESTORA: 0101 Câmara Municipal
PROJETO/ATIVIDADE: 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3,3,90,39.00 Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
0100000000-Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4,1 - O presente contrato terá vigência pelo período de 11 (onze) meses a contar da sua
assinatura.

4.2 - O presente Contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, na forma prevista no
art, 57, inciso 11, da Lei n. 8.666/93, e posteriores alterações, a critério da Câmara Municipal, por
até igual período,

4.3 - No intento de prorrogar a vigência contratual, as partes previamente ao encerramento do
prazo vigente, submeterão o instrumento contratual à apreciação e aprovação da autoridade
superior da Administração, bem assim ao responsável pela contratada, conforme exposições
delineadas pelo gestor do contrato, que deverá observar a execução e condições nas
respectivas cláusulas,
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4.4 - Eventual prorrogação de prazo de vigência será formalizada por meio de Termo Aditivo ao
contrato, respeitadas as condições estabelecidas na Lei n. 8.666/93.
4.5 - Os serviços deverão ser executados de acordo com as determinações constantes na
proposta de preços.

4.6 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei n, 8.078 de 11/09/90-Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ■ FORMA E INÍCIO DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS E GARANTIA

5.1 - A Contratada executará os serviços de acordo com as cláusulas e condições previstas
neste contrato, bem como, as especificações, normas e condições constantes na proposta de
preços e no Regimento interno da Câmara Municipal de São João dos Patos-MA.

5.2 - A Contratante poderá realizar a supervisão e orientação da execução dos serviços.

5.3 - O início dos serviços contratados deverá ocorrer imediatamente após a assinatura do
presente instrumento.

5.4 - A Contratada se compromete a realizar os serviços ora indicados observando normas de
procedimento interno existente na Câmara Municipal ou normas a serem editadas, relativas à
regulamentação dos serviços e atos a serem executados para o cumprimento do Contrato.

5.5 - Contratada deverá executar os serviços contratados e entregar e utilizar o material
correspondente diretamente na sede da Câmara Municipal, no seguinte endereço: Avenida
Getúlio Vargas, n° 120 - Centro.

5.6 - Os materiais e equipamentos deverão ser novos, respeitando as discriminações contidas
no Processo Administrativo, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e
exigências do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), bem como a Lei n. 8.666/93.

5.7 - Os serviços, materiais, equipamentos e seus componentes deverão ter garantia técnica de
acordo com Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), bem como a Lei 8.666/93, sem
quaisquer ônus para a Câmara Municipal de São João dos Patos-MA, contados a partir da data
da entrega dos equipamentos, material ou prestação do serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - São obrigações da CONTRATANTE:

6.1.1 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhai^us
serviços de acordo com as detenninações do contrato;



■  -JEstaclo do Maranhão
' V' r^..íü r-í--'

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Gelúlio Vargas, n° 120 - Centro - Teíefax: (099) 3551-2326 CNPJ: 10.439.008/0001-02
£-mail: Cámara.sip.nov@hotinail.coin

6.1.2 - Exigir o cumprimenlo de todas as obrigações assumidas peia Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
6.1.3 - Acompanhar e fiscaiizar os serviços por servidor especiaimente designado como fiscai
de contrato, anotando em registro próprio as faihas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabiveis;

6.1.4 - Notificar a Contratada, por escrito e verbalmente, da ocorrência de eventuais
imperfeições ou irregularidades na execução dos serviços contratados ou equipamentos,
fixando prazo para a sua correção;

6.1.5 - Efetuar o pagamento devido a Contratada, na forma estabelecida neste contrato;

6.1.6 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

6.1.7 - Fiscalizar e inspecionar os serviços prestados, podendo, se for o caso, solicitar a
substituição de qualquer funcionário ou empregado vinculado à Contratada, que apresente
comportamento incompatível com os serviços que constituem o objeto deste instrumento;

6.1.8 - impedir que terceiros, que não seja a empresa contratada, efetuem os serviços
prestados;

6.1.9 - Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela
empresa contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e aceitos pela contratante;

6.1.10 - Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da
CONTRATADA, bem como exigir a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;

6.1.11 - Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do
fiscai do contrato, cientificando o preposto da contratada e determinando a imediata
regularização das falhas eventualmente detectadas;

6.1.12 - Aplicar à contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,
garantidos o contraditório e a ampla defesa.

6.2 - São Obrigações da CONTRATADA:

6,2,1 - Executar fielmente o objeto contratado conforme as suas cláusulas, condições e
demais especificações estipuladas neste contrato, termo de referência e na Dispensa de n,
003/2019.
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6.2.3 - Aceitar a ampliação do objeto contratado nos limites estabelecidos nos §§ 1° e 2° do
art. 65 da Lei n. 8.666/93, bem como aceitar as reduções de acordo com a conveniência e
oportunidade da administração em relação ao valor total estimado para contratação, sem
direito à eventual indenização.

6.2.4 - Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

6.2.5 - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas,
assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham
cometer no desempenho de suas funções.

6.2.6 - Fornecer aparelhos e equipamentos novos, de boa qualidade e em pleno
funcionamento conforme Proposta de Preços;

6.2.7 - Substituir todos os aparelhos por modelos mais atualizados, em caso de prorrogação
do contrato, observando as especificações técnicas contidas na proposta, devendo os
aparelhos substituídos serem devolvidos a contratada.

6.2.8 - Prestar os serviços de gestão do plano contratado e garantir os serviços de
Portabilidade.

6.2.9 - Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.

6.2.10 - Comprovar a qualquer momento, os pagamentos dos tributos que incidem sobre a
execução dos serviços prestados.

6.2.11 - Arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas que
venham a decorrer da prestação dos serviços, inclusive quanto a eventual criação de novos
encargos;

6.2.12 - A prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

6.2.13 - Manter as condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório,
permanecendo adimplentes até o final do contrato. Em não cumprimento, será notificado para
que regularize em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão.

6.2.14 - A não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato,
sem prévia e expressa anuência e autorização da Contratante.

6.2.15 - Atender todas as solicitações e notificações da Contratante, no prazo máximo de 48
horas. .



V  Estado do Maranhão

V-V /

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, n° 120 - Centro - Teiefax: (099) 3551-2326 CNPJ; 10.439.008/0001-02
E-mail: Cámara.sin.aov@liotmail.coin

6.2.16 - Dar validade e garantia Integral dos serviços, materiais e equipamentos de acordo
com o especificado neste contrato.

6.2.17 - Atender com prontidão as reclamações por parte do fiscal do contrato.

6.2.18 - Responder pelos vicios e defeitos dos serviços, materiais e demais equipamentos,
bem como. assumir os gastos e despesas que se fizerem necessárias para adimplemento
das obrigações decorrentes da contratação.

6.2.19 - Determinar um preposto da Contratada para fazer, quando solicitado, uma visita na
sede da Contratante, para vistoria dos serviços prestados e equipamentos e contatar
pessoalmente com o fiscal do contrato para tratar de assuntos de interesses da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

7.1 - O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço global {art. 6, VIII, "a", Lei n. 8.666/93),

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO OBJETO

8.1 - A Contratante se reserva no direito de modificar unilateraimente o objeto do presente
contrato para melhor adequá-lo às finalidades de interesse público, ficando a Contratada
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, eventuais acréscimos e supressões no
tocante a quantidade do objeto contratado.

8.2 - A alteração referida no item anterior pode consistir no acréscimo ou diminuição de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 65, §1" da Lei n. 8.666/93).

8.3 - Havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial;

8.4 - A exceptio non adimpleticontractus (Inoponibilidade da Exceção do Contrato não
Cumprido) somente poderá ser invocada pela Contratada, com o fim de suspender a execução
contratual, após 90 (noventa) dias de inadimplemento por parte da Contratante, e desde que
ausente justa causa;

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO UNILATERAL

9.1 - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses
previstas no art. 77, art. 78, I a XII e XVII, da Lei n. 8.666/93, sem que caiba à Contratada o
direito a qualquer indenização, ressalvados os casos especificados no art. 79, § 2°, da Lei n,
8.666/93, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurados nos autos do processo
respectivo, o contraditório e a ampla defesa. .
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9.2 - Nos casos enumerados no art, 78, 1 a XII e XVII, da Lei n. 8.666/93, a rescisão dar-se-â por
ato unilateral da Contratante, mediante notificação, através de oficio, entregue diretamente ou
por via postal, com prova de recebimento.

CLÁUSUU DÉCIMA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a Contratante poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades a Contratada:

10,1.1 - Advertência:

10.1.2 - No caso de infração continuada (que se repete a cada dia), multa administrativa de
1% (um por cento) do valor do contrato por cada dia de descumprimento de obrigação
assumida no contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);

10.1.3 - Multa Administrativa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela infração
de qualquer cláusula do Contrato;

10.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Contratante, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes após decorridos o prazo da
sanção aplicada;

10.2 - Se a Contratada não recolfier o valor da multa que eventualmente lhe tenha sido imposta,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, a mesma será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus. Se a empresa Contratada não possuir mais créditos junto a
Câmara Municipal, o valor da multa que lhe tenha sido imposta no prazo do item anterior será
acrescido de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês;

10.3 - As multas previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente e não terão
caráter compensatório. O seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;

10.4 - Aplicam-se ao presente contrato as disposições contidas nos artigos 86 a 88 da Lei n.
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO
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11.1-0 presente contrato também poderá ser alterado por acordo entre as partes contratantes,
nos casos expressos no art. 65, inciso II, da Lei n. 8.666/93, mediante o devido aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Á EXECUÇÃO DO
CONTRATO

12.1 - Os casos omissos do presente instrumento serão dirimidos com aplicação da Lei Federal
n. 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis à espécie, bem como, os principies gerais do
direito público.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ■ DA PUBLICAÇÃO EM EXTRATO

13.1 - A Contratante deverá providenciar a publicação do presente contrato na forma de extrato,
conforme determina o art. 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 e no estabelecido pela Lei
Orgânica Municipal.

CLÁUSUU DÉCIMA QUARTA - DA ANTICORRUPÇÁO

14.1 - Na execução do presente Contrato é vedado à Câmara Municipal e á Contratada e/ou a
empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu;

14.1.1 - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

14.1.2 - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente
Contrato;

14.1.3 - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14.1.4 - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de São João dos Patos-MA para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste Contrato ou de sua inteipretação, com renúncia expressa a qualquer outro, por
privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02{duas) vias de igual
teor e forma, para um mesmo efeito legal.

São João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019
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ÓÂMARA MUNICIPAL DE SAO JÓAO DCp PATOS-P

Thuany Costa de Sá Gomes
Presidente da Câmara

CONTRATANTE

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 08.812.148/0001-32
Waldei Correia da Silva

Representante
CONTRATADA
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Anexo Contrato Administrativo n° 2801002/2019

DESCRIÇÃO

.. Prestação de serviços de fornecimento de sinal de internet
durante o ano de 2019 -10 MB

TOTAL

UNO I QUANT. V. UNIT.

Môs 11 R$191.00

RS 191,00

V. TOTAL

R$ 2.101.00

RS 2.101,00

São João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019

teíbs-
Thuany Costa de Sá Gomes

Presidente da Câmara

CONTRATANTE

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS

DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 08.812.148/0001-32

Waldei Correia da Silva

Representante
CONTRATADA
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PUBLICAÇÃO NO MURAL

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N" 2801002/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

1701001/2019 PARTES; Câmara Municipal de São João dos Patos -MA e empresa CONNECT
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ n°:

08.812.148/0001-32, OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de sinal de intemet
durante o ano de 2019, VIGÊNCIA: 28/01/2019 a 31/12/2019, VALOR DO CONTRATO: R$
2.101,00 (dois mil cento e um reais). MODALIDADE: Dispensa de Licitação, com
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios. São
João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019.Thuany Costa de Sá Gomes - Presidente da Câmara.
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TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

1. Trata-se de designação de servidor para acompanhamenlo e fiscalização da execução de contratação,
nos termos do ari, 67 da Lei n. 8,666, de 21 de junho de 1993.

2. Fica designado o servidor abaixo indicado para exercer a função de fiscal do contrato celebrado entre a
Câmara fviunicipai de São João dos Patos-MA e a empresaCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme se segue:

FISCAL DO CONTRATO:

NOfvIE: Eduardo Ramos Sousa de Alencar

FUNÇÃO: Controlador Intemo

REFERENTE:

PROCESSO N» 1701001/2019

CONTRATO N" 2801002/2019

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de sinal de Internet durante o ano de 2019.
DATA DE ASSINATURA: 28/01/2019

VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2019

3. Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto ou da
prestação do serviço, a fim de que as normas que regulam o instrumento contratual sejam devidamente
observadas, anotando em registro próprio todas as ocorrências e reportando-se á autoridade competente
quando necessária providência pertinente àquela.

São João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019

&e^ta da
Thuaw Costa de Sá Gorrifes 1

Presidente da Câmara
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CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ:08.812.l48/0001-32

ENDEREÇO: Av, Presidente Medice, 2425, Centro, São João dos Patos-MA

ORDEM DE SERVIÇOS

Prezados Senhores,

Pelo presente autorizo a Prestação de serviços de fornecimento de sinal de Internet
durante o ano de 2019, objeto do Processo Administrativo n° 1701001/2019, Dispensa
de Licitação n° 003/2019, conforme itens apresentados na proposta de preços da
empresa supra.

São João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019

Sá Go^cs
Câmara

RECEBIDO EM /^\ /2019.

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS

DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ:08.812.148/0001-32


