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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
PREFEITURA DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

~

Processo Administrativo no 1401002/2021
Modalidade: Pregão Presencial n° 009/2021
Tipo: Menor Preço Por Item .
Objeto: Registro de Preços visando o Eventual e Futuro Fornecimento de Internet

com Link Dedicado por Meio de Fibra Ótica, de interesse das Secretarias e Fundos
da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.

-

HABILITAÇAO da EMPRESA:
CAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.404.232/0001-08

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www .cantanh ede.ma.gov .br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA EIRELI
"CAS SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA- ME"
Anthony Henrique Castro de oliveira, brasileiro, Casado com Regime de Comunhão

Parcial Bens,_Empresário natura l de Bacabal - MA, nascido em 26/11/1984 portador da
RG_n2130610720000 GEJUSP/MA e CPF n2 004.363.443-51, residente na Avenida
Rodoviária n2 1087 Bairro; Centro, São Mateus do Maranhão - MA, CEP 65470-000.
Único sócio da empresa: "CAS SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME",
loca lizad a na Avenida Rodoviária n2 1087, B, Bairro; Centro, São_Mateus do MaranhãoMA CEP 65470-000, CNPJ n2 17.404.232/0001-08,_registrada neste órgão sob n2
21200848477 em 13 de novembro de 2012,_resolve em comum acordo Alterar, o seu
contrato social mediante as_seguintes cláusulas:
Clausula Primeira. ALTERAÇÃO DO CAP ITAL SOCIAL: O capital social que

é de R$

100.000,00 (cem mil reais), fica neste ato aumentado para R$ 105.000,00 (cento e cinco
mil reais), dividido em 105.000 (cento e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00
{Um real) casa uma, sendo o aumento de R$ 5.000,00 {cinco mil reais), subscrito e
integralizados, nest e ato, em moeda corrente do País, ficando distribuídos entre o único
sócio:
Sócio

Anthony Henrique Castro de Oliveira

Q. Qtas

105.000

V. Unit

% Cap. Social

R$1,00 100 R$105.000,00

Clausula Segunda A Administração da Sociedade será exercida pelo {a) sócio {a) o Sro
Anthony Henrique Castro de oliveira; com os poderes e atribu ições de Administrador

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assum ir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou ali enar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.

Clausula Terceira O Administrador declara sob as penas da lei , de que não est# '
impedido de exercer a administração da sociedade , por lei especial , ou virtude de
condenação criminal, ou por se encontra sob os efeitos dela, a pena que vede , ainda
que temporariamente , o acesso a ca rgo s públi cos; ou por crim e falim entar ,de
prevaricação, peita ou suborno , concussão, peculato ou contra a economia popular,
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contra o sistema financeiro nacional normas de defesa da concorrência , contra as
relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (Art.l.OOll,§ 1o CC/2002).
Clausula Quarta Fica transformada esta sociedade EMPRESARIA LIMITADA - EIRELI, sob

o nome empresarial de CAS TELECOMUNICACAO EIRELI , com sub-rogação de todos
os direitos e obrigações pertinentes.
Clausula Quinta O acervo desta sociedade EMPRESÁRIA LI MITADA, no valor de R$

105.000,00 (cento e cinco mil reais), passa a constituir o capital

da

CAS

TELECOMUNICACAO EIRELI.
Para tanto, passa a transcrever, na íntegra , o ato constitutivo da referida: CAS
TELECOMUNICACAO EIRELI , com o teor a seguir:
ATO

CONSTITUTIVO

DE

EMPRESA

INDIVIDUAL

DE

RESPONSABILIDADE

LIMITADA CAS TELECOMUNICACAO EIRELI
Anthony Henrique Castro de oliveira, brasileiro, Casado com Regime de Comunhão

Parcial Bens,_Empresário natural de Bacabal - MA, nascido em 26/11/1984 portador da
RG_nQ130610720000 GEJUSP/MA e CPF nQ 004.363.443-51, residente na Avenida
Rodoviária nQ 1087 Bairro; Centro, São Mateus do Maranhão - MA, CEP 65470-000.
Resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, constituir uma
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual será regida
pelas cláusulas e co ndições seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas
para a sociedade limitada.
Clausula PRIMEIRO A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

- EIRELI, girará sob o nome empresarial de CAS TELECOMUNICACAO EIRELI , com
sede na Avenida Pereira Aragão, n 1099, bairro São Mateus, São Mateus - Ma, CEP
65470-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou
outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Â
especializado de 'f/.(

Clausula SEGUNDA Terá por objetivo as seguintes atividades : 6110-8/03- Serviços de

comunicação multimídia - SCM; 4751-2/01 - Comércio varejista

equipamentos e suprimentos de informática; 4752-1/00 - Comércio varejista
especia lizado de equipamentos de telefonia e com unicação; 4757-1/00 - Comércio

varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para usf
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doméstico, exceto informática e comu ni cação; 4761-0/03- Comércio varejista de artigos
de papelaria; 6110-8/01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC; 6141-8/00 Ope radoras de televisão por assinatura por cabo; 6142-6/00- Operadoras de televisão
por assinatura por micro-ondas; 6143-4/00- Operadoras de t elevisão por assinatura por
satélite; 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comun icações; 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de eq uip amentos periféricos; 95 12-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de com uni cação.
Clausula TERCEIRA Seu prazo de duração será por tempo indeterm in ado e iniciou suas

atividades em 13/11/2012.
Clausula QUARTA O capital será de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), já subscrita

e integraliza da em moeda corrente do país.
Clausula QUINTA A Administração da Soc iedade será exe rcida pelo (a) sócio (a) o Sro
Anthony Henrique Castro de oliveira; com os poderes e atribuições de Administrador

autorizado o uso do nome emp re sa rial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favo r de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.
Clausula SEXTA O encerramento do exercício social da empresa será 31 de dezembro de

cada ano, nesse pe ríodo o ad mini strador procederá à elaboração do in ventário, do
Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo-lh es os lucros ou
perd as apuradas.
Clausula SÉTIMA Declara o titular da CAS TELECOMUNICACAO EIRELI para os

devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa
jurídica dessa modalidade.
Clausula OITAVA A responsabilidade da titular é limitada ao capita l integralizado.

Clausula NONA fica eleito o foro da comarca de São Luís - MA, para o exercício e o

rJt"

cumprimento dos direitos e obriga ções resultantes deste contrato.
Clausula DECIMA O Administrador Sro Anthony Henrique Castro de oliveira decl ara sob

as penas da lei , de que não está imped id o de exercer a administração da soci edade~
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por lei especia l, ou virtude de con denação crim inal, ou por se encontra sob os efe itos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crim e f al im enta r ,de prevaricação, peita ou suborno , concussão, pecul ato ou contra a
economi a popular , contra o sistema financeiro nacional normas de def esa da
concorrência , co ntra as r elações de consumo, fé publica, ou a propriedade .
(Art.l.OOll,§ 1 o CC/2002) .
E por estarem assim justos e co nt r atados, assinam o presente in strum ento em via única
de igual f orma e teor para que surta um m es mo efeito a proposiçã o aqui firmado e o
fora instituído pelo CC/2002 .
São Luís - Ma, 30 de Novembro de 2020
Titul ar:

Anthony Henrique Castro de oliveira
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa CAS TELECOMUNICACAO EIRELI consta assinado d igitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
Nome

CPF

00436344351

.JUCEMA

ANTHONY HENRIQUE CASTRO DE OLIVEIRA

CERTIFI CO O REG STRO EM 02/12/2020 11 : 02 sal N' 21600170567 .
PROTCCQO 201069962 DE 30/ 11 / 2020.
céa 00 DE VERIFICAÇÃO 12005953006. CNPJ I)\ SEDE: 17404232000108.
N1 RE: 21600170567 . CCIV1 EFEI TCS 00 REG STRO EM 30/ 11 / 2020 .
CAS TELECOVUNI CACAO El RELI
L i LI AN THERESA ~ GJES NENJXliJÇA
SECRETÁRIA- G:RAL

www. errpresafaci

I . rra . gov. br
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PRIMEITA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
CAS TELECOMUNICACAO EIRELI

Anthony Henrique Castro de oliveira, brasil~iro , Casado com
Regime de Comunhão Parcial Bens , Empresári o natural de
Bacabal
MA ,
nas cido em 26/11/~ 984
portador da RG
n°130610 720000 GEJUSP/MA e CPF n° 004 . 363 . 443-5 1 , residente
na_Avenida Rodoviária n° 1087 Bairro ; Centro , São Mateus do
Maranhão - MA , CEP _65470-000 . Na qaulificação de Titular da
empresa : " CAS TELECCMUNICAÇÃO EIRELI ME", localizada na Avenida
Pereira Aragão n° 1099 , Bairro ; São Mateus , São Mateus do
Maranhão- MA CEP 65470-000 , CNPJ n° 17.404 . 232/0001-08 ,
registrada neste órgão sob n ° 216001 7 0567 em 02 de dezembro
de 2020 , re s olve em comum acordo Alterar , o seu contrato
social mediante as seguintes cláusulas :
Clausula Primeira A empresa que funcionava na Avenida Pereira
Aragão n° 1099 , Bairro ; São Mateus , São Mateus do Maranhão
MA CEP 65470-000 , passara a parti desta alteração a
funcionar na Avenida Antonio Pereira Aragão n° 1099 , Bairro
São Mateus , São Mateus do Maranhão - MA CEP 65470-000 .
Clausula Segunda A empresa gira sobre nome empresarial de
CAS TELECOMUNICACAO EIRELI , a partir deste ato passa a ser :
CAS TELECOMUNICACOES EIRELI .
Clausula Terceira Para tanto ,
passa a transcrever ,
na
integra , o ato constitutivo da referida EMPRESA , com o teor
seguinte .

CAS TELECOMUNICACAO EI RELI
17 . 404.232/0001-08

Anthony Henrique Castro de oliveira, brasileiro , Casado
Regime de Comunhão Parcial Bens , Empresário natural
Bacabal
MA ,
nascido em 26 / 11/ 1 984 portador da
n°130610720000 GEJUSP/MA e CPF n° 004 . 363 . 443-51 , residente
na_ Avenida Rodoviária n° 1087 Bairro ; Centro , São Mateus do
Maranhão - MA , CEP 65470-000 . titula r já qualificado justo
e decidido resolve promover a modificação e consolidação de
todas as cláusulas do ato constitutivo em conformidade com
a Lei n° 10406/02 do Código Civil Brasileiro como seguintes
condições
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CLAUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL E ENDEREÇO
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A empresa gira sob o nome empresarial de CAS TELECOMUNICACAO
EIRELI . Na Avenida Antonio Pereira Aragão n° 1099 , Bairro
São Mateus ,
São Mateus do Maranhão
MA CEP 65470000 . Podendo , a qualquer tempo , a critério de seu titular ,
abr ir ou fechar filiais em qualquer parte do territorio
nacional

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO SOCIAL

~

6110 - 8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM ; 47512/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática ; 4752-1/00 - Comé rcio varejista
especi alizado de equipame nt os de telefonia e comunicação ;
4757-1/00
Comércio varejista especializado de peças e
ace ss órios p ara apa relh os eletroeletrônicos para uso Página
2 de 5 doméstico , e x ceto informática e comunicação ; 47610/03 - Comércio varejista de artigos de papela r ia ; 6110-8/01
- Serviço s de telefo n ia fi x a comutada - STFC ; 6141-8/00 Ope r adoras de telev isã o por assi n atura por cabo ; 6142 - 6/00
- Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas ;
6143 - 4/00
Operadoras de televisão por assinatura por
satélite ; 6190-6/ O1
Provedores de acesso às redes de
comunicações ;
9511-8/00
Reparação
e
manutenção
de
computado res e de equipamentos periféricos ; 9512-6/00
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação .

CLÁUSULA TERCEIRA

DO CAPITAL SOCIAL

V

O Capital Social é de R$ R$ 105 . 000 , 00 (cento e cinco mil
reais) , já subscrita e integralizada em moeda corrente do
país .

CLÁUSULA QUARTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL
O término de cada e x ercício social se r á encerrado em 31 d
dezembro do a n o civil ,
com a ap r esenta ç ão do balanç
patrimonial e resultado econ ômico do ano fi scal .

CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO

\\~

Declara o titular da Empresa Individual , para os d e vido \
fins e efeitos de direito , que o mesmo não participa de
nenhuma outra empresa , pessoa jurídica dessa modalidade .

~
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Fica eleito o foro da cidade de São Mateus do Maranhão - MA
para julgar demanda decorre nte des de contrato .

São Mateus do Maranhão- MA , ll de dezembro de 2020

Anthony Hen riqu e Castro de olivei r a
CPF no 004 . 363 . 443-51
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRONICA
Certificamos que o ato da empresa CAS TELECOMUNICACOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
Nome

CPF

00436344351

AN THONY HENRIQUE CASTRO DE OLIVEIRA

I

JUCEMA

CERTI FI COOREGSTROEM1 7/ 12/2020 15: 08 SCll N' 20201149079.
PROTCCQO 20 1149079 DE 17/ 12/ 2020 .-V
càx 00 DE VER1 FI CAçAO 12006320317 . CNPJ 0<\ SEOC 17404 232000 108.
NIRE: 216001 70567 . COvlEFEI TCSOOREGSTROEM 11 / 12/2020 .
CAS TEL ECXMJNI CACCES El RELI
LÍ LI AN THERESA ~ QJES M:NOCNÇA
SECRETÁRI A- G:RAL
WNN. errpr es a f aci I rm . gov . br
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CONFERE COM O ORIGINAL
Comissão Permanente de UcitaçM
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

17.404.232/0001 -08
MATRIZ

DATADEABERTUR / "

29/11/2012

INOME EMPRESARIAL
TB..ECOM UNICACOES 8RB.I
~AS

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CAS

fPõRTEI

~

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIFVII.
61 .10-8-03- Serviços d e comunicação multimidia- SCM
CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADESECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
61.10-8-01 -Se rviços de telefonia fixa comutada- STFC
61.41-8-00- Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61 .43-4-00- Operadoras de te levisão por assinatura por s atélite
61 .42-6-00- Operadoras de televis ão por assinatura por microondas
47.57-1-00- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelho s eletroe letrõnicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria
95.11-8-00- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00- Reparação e manutenção de equip amentos de comunicação
47.52-1-00 ·Comércio vare jis ta es pecializado d e e quipam e ntos de te lefonia e c omunica ção
61 .90-6-01- Provedore s de acess o às rede s de comunicaçõe s
47.51 -2-01- Comércio varejis ta es pecializado de e quipamentos e s uprimentos de inform ática
CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
230-5- Empre s a Individual d e Re s pon sabilidad e Limitada (de Natu r eza Empresári

ILOGRADOURO
AV ANTONIO PER8RA ARAGAO
ICEP
65.470-000

I BAIRRO/DISTRITO
SAO MATEUS

IATENDIM
ENDEREÇO ELETRÓNICO
ENTO@CAS.NET.BR

I ~MENTO

I
I

MUNICIPIO
~AO MATEUS DO MARANHAO

TELEFONE

(98) 8151-8080

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL

29/11/2012

I

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I

~o ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 201 8.
Emitido no dia 19/02/2021 às 14:33:09 (data e hora de Bras ília).

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL

I

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAS SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTOA
CNPJ: 17.404.232/0001 -08
Ressalvado o direito de a Fazenda Na ciona l cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Divida Ativa da União (DA U) junto á
Procuradoria-Geral 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 alí neas '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 cond icionada à 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 09:47:30 do dia~0/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2021 . V
Código de controle da certidão: 9BB8.B600.3352.08DD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARA NHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃ O POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA
N° Certidão : 073309/21

Data da

Inscrição Estadual : 12400311 7

CPF/CNPJ : 17404232000108

16/02/2021 08:18:50

Razão Social : CAS TELECOMUN ICACOES EIRELI
Endereço :

AVE ANTONIO PEREIRA ARAGAO , 1099 CEP: 65470000

Telefone:

(99)36390804

Município : SAO MATEUS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que , após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria ,
substanciado pelo art. 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), constam créd ito tributá ri o, não
vencidos ou com exigibilidade suspensa , conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia , á Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência .

TIPO
AUTO DE INFRACAO

DESCRIÇÃ O DOS DÉB ITOS
DOCUMENTO
DATA EMISSÃO

SITUAÇÃO

L

PARCELADO

541 963000040

osto3t2o19

Validade da Certidão : 120 (cento e vinte) dias: 16/06/2021

V

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.

t;
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
N° Certidão: 057742/20

Data da

Inscrição Estadual : 124003117

CPF/CNPJ : 174042320001 08

16/ 11/2020 08:27:56

/

Razão Social : CAS SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Endereço:

AVE RODOVIARIA, 1087 CEP: 65470000

relefone:

(99)36390804

Município: SAO MATEUS DO MARANHAO

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: 16/03/2021 .

I

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 Dívida Ativa".
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

\

CANTANHEOEJMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO
MARANHAO

6( 5 '-/

Cllrlinn rlP

RUB.

SECRETARIA DE FINANÇAS

,...,, ;;,,_..,,.. O

GROPFJLY

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
N°17
DADOS DO CONTRIBUINTE
Inscrição Municipal
225833

CPF/CNPJ
17.404.232/0001-08

Nome/Razão Social
CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUL TIMiDIA LTOA - ME
Endereço
AVENIDA ANTONIO PEREIRA ARAGÃO, 1087, A, CENTRO, São Mateus do Maranhão - MA, CEP: 65.470-000

ATIVIDADE PRINCIPAL
6110803- Serviços de comunicação multimídia- SCM

Requerida em: 18 de Janeiro de 2021
Ressalvado

o

direito

responsabilidade
não

não
assim

tributários,

Direito

Tributário

a

sujeito

do

que

certificado

de

e

Fazenda
passivo

da

acima

pendências

constam
como

Municipal

inscritos
Legilasção

em

cobrar

identificado

em

seu

divida

ativa,

e
que

nome,
de

inscrever
vierem
relativas

acordo

quaisquer
a

a

com

ser
créditos

as

divida
apuradas,

é

tributários

e

normas

gerais

Municipal.

j

Validade (60 dias)o 19 de Março de 2021

São Mateus do Maranhão- MA, 18 de Janeiro de 2021
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MA TEUS DO MARANHAO
C.N.P.J 06.019.491/0001-07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
OEPAIHAMI:.:NTO DE TRIBUTAÇAO
Praça da Mat riz, n" .n- Ce ntro.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos de acordo a requerimento do interessado e para os
devidos fins, que revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal de São
Mateus do Maranhão, deles constatamos até a presente data a inexistência de
débitos na DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL em nome da CAS SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO
MUL TIMIDIA
LTOA-ME,
inscrita no CNPJ
174042320001 -08, estando à mesma quite com a fazenda Pública Municipal,
todavia reserva o direito de cobrança de dívidas que venham a ser apuradas
posteriormente.
CONFERE COM O ORIGINAL
Comissão Permanente de LICitação

Emitida em 11 de Janeiro de 2021
Validade: ll de Abri l de 2021.
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Código de Verificação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO
MARANHAO
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Exerci cio

2021

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Razão Social
CAS .)i::~VIÇ:) DE COMU N: CAÇ.b.O MULTIMÍ J:A L':'DA -

Inscrição Municipal
225833

t•lE

____)

Nome Fantasia
Cti.S
..

-

Endereço
AVf:.~,lDA

oca

t ,._

.t.,N'l'0:\ lü E'I::KElkA Ai,ACA0 ,

---

·.o~

1,

(;St\:-;~o ,

I

Atividade Principal
6110803 - Serviços ne coraunicação multirr.i.dla

-

São MiiLeus do Maranhão - io'JA ,

CEP :

65 . <;70 -

SCM

I

! ~·J

No da Inscrição do Imóvel
~18

17 . 4 01; . 232/ J0 01 - 08

11 Area do Terreno

Are a Total Construida

(m • )

II

(rn 7 )

4,00

24 , 00

Area Utilizada (m • )

I

Horário de Funcionamento
De 08 : 00
Às 1 8 : 00

24 , 00

I

Observação
o COIJ':'::U B:J: N':'F: JEVER/, 03i::DE.CER AS NO?KJ',S ::S':'ABELEC I f'l.l\S NOS CÓDIGOS
,U ... RIO - DF ~OS':'URAS D8 t-'í'-JNICir:O .
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ESTE ALVARA DEVERA ESTAR E!-I LOCAL VISIVEL A FISCALIZAÇAO.

I
I

j:

Data de Validade

j Data de Concessão

I

I

(

11/01/202:

.
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Consulta Regularidade do Empregador
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Certi ti cado de Reg ui ar idade do
FGTS- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

17.404.23210001 -08
CAS SERVICO DE COMU NI CACAO MULT IMIDIA LTDA ME
AV RODOVIARIA 1087 B I CENTRO I SAO MATEUS DO MARA NHAO
I 65470-000

I

MA

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, cert ifica que, nesta data, a empresa
ac ima identificada encontra - se em situação reg ular perante o Fundo de
Garantia do T empo de Servico - FGTS.
O prese nt e Cert ificado não servirá de prova contra cobrança de quaisqu er
débitos referentes a contribuições e/ou enc argos devidos, decorrentes das
obriga ções com o FGTS.

Validade:18/02/2021 a 19/03/2021 /
Certificação Número: 20210218024014981 62442

Informação obtida em 19/ 02/2021 14:37:05

/

A ut ilizaç ão deste Cert ificado para os fins prev istos em Lei esta
condicionada a verificação de autentic idade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.g o11br /consultacrf/pag es/consul taEmpreg ador.j sf
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CERTI DÃO NEGATI VA DE DÉBI TOS TRABALHI STAS
Nome : CAS SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ : 17 . 404 . 232/0001 - 08
Certidão n° : 28470107/2020
Expedição : 03/11/2020 , às 19 : 54 : 14
Validade : 01/05/2021
(cento e oitenta) dias , contados da data
de sua expedição .

-vlBO

Certifica - se que CAS SERVI CO DE COMUNI CAGAO MULTI M DIA LTDA ( ~T RIZ E
FI LI AI S), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17 . 404 . 232/ 0001-08, 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 20 1 1 , 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 p ortal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : //w ww . tst . jus . br)
Certidão emiti d a gratuitamente .
I NFCRIVl=\ÇÃO I l'vPCRTANTE
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 le' ·
ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mini t'rio Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia .
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Balanço Patrimonial

Folha : 1

Fortes Contábil
Empresa: CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA-ME - CNPJ : 17.404.232/0001-08
Endereço: AV RODOVIARIA, Complemento: B, N.•: 1087, Bairro: CENTRO, Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470000, Telefone: (9f
33034474
NIRE: 21200848477- Data: 2911 1/2012
Conta

Descrição

1

··· Ativo ···

1.01
1.01.01
1.01.01.01
1.01.01.01 .01
1.01.01.01.01.0001
1.01.01.02
1.01.01.02.01
1.0 1.01.02.01.0001
1.01.01.11
1.01 .01.1 1.01
1.01.01.11.01.0006
1.01.03
1.01.03.01
1.01.03.01.01

31/1212019
821.233.85 D

Ativo Circulante

834.336.03 D
50. 142.24 D

Disponibilidades
Numerários em Espécie

35.125,46 D

Caixa Geral

35.125.46 D

Caixa

35.125.46 D

Bancos

1.00 D
1.00 D

Contas Correntes
Banco Bradesco Ag 1142 Conta 182-1

1.00 D
15. 015.78 D

Outras

15.015.78 D

Aplicação Financeira

15.015.78 D

Aplicação Financeira Bradesco

59.028.22 D

Clientes

59.028.22 D

Clientes Nacionais

59.028,22 D

Duplicatas a Receber

1.01.03.01.01.0015

Preleitura Municipal de São Luis Gonzaga

1.0 1.03.01.01.0019

Clientes Diversos

7.100,00 D
12.781 .72 D
9.775.00 D

1.01.03.01.01.0023

Fundo Municipal de Assistencia Social de Bacabal

1.01 .03.01.01.0025

Fundo Municipal de Saúde de Bacabal

16.250.00 D

1.01.03.01.01.0026

Prefeitura Municipal de Cantanheide

12.250.00 D

1.01.03.01.01.0027

Camara Municipal de Cantanhede

1.01.15
1.01 .15.01
1.01. 15.01 .02
1.01. 15.01 .02.0004
1.07
1.07.04
1.07.04.21
1.07.04.21.01
1.07.04.21.01 .0001

2
2.01
2.01.0 1
2.01.01.01
2. 01.01.01.01
2.01.01.01.01.0067

725.165.57 D

Estoques em Estabelecimentos Próprios

725.165,57 D

Estoques de Materiais

725. 165,57 D

Bens Recebidos em Comodatos

13.102. 18

Imobilizado
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços
(-)Depreciação Acumulada- Equipamentos, Maquinas e Instala
•· · Passivo ···
Passivo Circulante
Obrigações de Curto Prazo
Fornecedores
Fornecedores Nacionais
XX NAO USAR X 3N lndustria e Comercio de Materiais de Comun.
HANDYTECH INFORMATICA E ELETRON ICA LTDA

2.01.01.01.01.0149

MOTOCARGA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUE

2.01.01.01 .01.0151

PREFORMASTER INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS

2.01.01.01.01.0154

TEC • Wl COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.01.01.01.01.0162
2.01.01.01.01.0166

CDNTV TECNOLOGIA LTOA

2.01.01.01 .01.0168

DTS COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI
FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.

CAMINHO TELECO M COM. E REP. DE EQUI. DE

COMERC IAL ROFE LTOA

2.01.01.01.01 .0174

J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD

2.01 .01.01.01.0175

MARTINS COM SERV DISTR SA

2.01.01.01.01.0177

COMERCIAL FERRONORTE LT DAF4

2.01.0 1.01.01.0178

OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A

2.01.01.01.01.0179
2.01.01.01.01 .01 80

CABLENA DO BRASIL LTOA.
MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA

c
c
13. 102. 18 c
13. 102.1 8 c
13.102,18 c
821.233.85 c
326.418.06 c
326.4 18.06 c
282.431.52 c
282.431.52 c
1.238.70 c
491.13 c
41.770.42 c
3.655.29 c
12.916.53 c
1.570.00 c
424,68 c
1.677,82 c
30.035.78 c
4.503.83 c
4.959.40 c
3.674.42 c
11.750.61 c
5.532.09 c
6 1.849. 19 c
16.972.61 c
13. 102. 18

Ativo não Circulante

2.01.01.01.01.0112

2.01 .01 .01 .01.0171
2. 01.01.01.01.01 73

871,50 D
725. 165,57 D

Estoques

j

'
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Balanço Patrimonial

Folha: 2

Empresa: CAS SERVIÇO DE COMUNI CAÇÃO MULTIMIDIA LTDA-ME • CNPJ : 17.404.2321000 1-08
Fortes Contábil
Endereço: AV RODOVIARIA, Complemento: B, N.0 : 1087, Bairro: CENTRO, Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470000, Telefone: (9E
33034474
NIRE: 2 1200848477 · Data: 29/11 /2012
Conta

Descrição

31/121201 9

2.01.01.01.01.0181

ALGCOM INDUSTRIA E SERVICOS EM TELECOMUN

2.01.01.01.01 .0 183

OFICIO UNIFORMES LTDA

2.01.01.01.01.0 185

CREATIVE COPIAS LTDA

2.01.01.01.01.0 187

SERVTRONIX TECNOLOGIA LTOA

2.01.01.01.01.0192

A CORREIA COMERCIO E SERVIÇOS

2.01.01.01.01 .0193

WUHAN FIBERHOME INTERNACIONAL TECNOLOGIA

2.01.0 1.01.01.0194

EMILIA DUARTE DE LIMA INFORMATICA

2.01.01.01.01 .0195

TELECOMUNICACOESIDEAL IND. E COM. DE ANT

2.01.01 .01.01.0196
2.01.01.03

c
c
84 1.98 c
43.300.72 c
3.776.00 c
7.261. 10 c
2.530.00 c
8.000.00 c
4.700.00 c
42.984.17 c
16.976.35 c
2.817.18 c
1.676.01 c
12.483,16 c
26.007,82 c
26.007,82 c
973.68 c
973.68 c
973,68 c
28.69 c
28.69 c
28.69 c
494.81 5.79 c
100.000.00 c
t 00.000.00 c
100.000.00 c
100.000.00 c
366.119.76 c
366. 119.76 c
366.1 19.76 c
366.119.76 c
28.696.03 c
28.696.03 c
28.696,03 c
28.696,03 c
2.163.00

6.836.22

R.M.G DE MEDEIROS EPP
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e F1scais

2.01.01.03.01

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

2.01.01 .03.01.0001

INSS a Recolher

2.01.01.03.01.0002

FGTS a Recolher

2.01.01.03.01.0010
2.01.01.03.03

Salários a Pagar
Obrigações Fiscais

2.01.01.03.03.001

o

2.01 .01.17

Simples a Recolher
Outras Contas
Outras Obrigações

2.01.01 .17.01
2.01.01.17.01.0003
2.01 .01.21

Energia a Pagar
Provisões

2.01.01.21.02

Provisões de Natureza Trabalhista

2.01.01 .21 .02.0001
2.07

Décimo Terceiro Salário
Patrimõnio Liquido
Capital Realizado

2.07.01
2.07.01.01
2.07.0 1.01.0 1

Cap1tal Soc1al
Capital Social de Domiciliados e Res1dentes no Pais

2.07.01.01.01.0001
2.07.04

Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais
Reservas

2.07.04.01

Reservas

2.07.04.01.03

Reservas de Lucros

2.07.04.0 1.03.0005
2.07.07

Reserva de Lucros a Realizar
Outras Contas

2.07.07.01

Outras Contas

2.07.07.01.01

Lucros do Exercício

2.07.07.01.01.0001

Lucros do Exercício

Data de Encerramento: 31 /12/2019
Valor de Ativo e Passivo: R$ 821.233,85 (Oitocentos e Vinte e Um Mil Duzentos e Trinta e Três Reai
São Mateu do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 20 19

ANTHONY HENRIQUE CASTRO DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF:004.363.443-51

NALITON CAMPOS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 12549

Fim
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Folha: I

Dem onstração do Resu ltado do Exercício

Empresa: CAS SERV IÇO DE COMUNICAÇÃO MU LTIMIDIA LTDA-ME - CNPJ: 17.404.232/ 0001 -08
ForJes Contábil
NJRE : 21200848477 - Data: 29/ 11 /2012
Estabelecimentos: 0001 - CAS SERVIÇO; Centros de Resultado : 00 1 -Geral
Endereço: AV RODOVIARIA, Complemento: B, N. 2 : 1087, Bairro: CENTRO, Cidade: São Mateus do Maranl1ão. Estado: MA, CEP: 65470000. Telefone: (9é
33034474
01 /01 /2019
Conta

{+) 010
010.01

Faturamento Prod. Merc. e Serviços
Vendas de Mercadorias

010.01.03

Vendas de Serviços

020.0 1

31 /12/2019
1.621 .842. 32

Receita Bruta Operacional

0 10.01.02

{-) 020

a

Descrição

1.621 .842.32
400.00
1 .621.442.32

Deduções da Receita

201 .366.93

Impostos Faturados

20 1.366.93

020.0 1.01

ICMS

020.01.05

Simples

18.202.47
183.164.46

(=) 030

Receita Liquida

1.420.475.39

{-) 040

Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos

1.074.210.40

040.01

Custo dos Produtos Vendidos

298.314,90

040.03

Custo dos Serviços Prestados

775.895,50

(=) 060

Lucro Bruto

346.264.99

(-) 070

Despesas Operacionais

317.568.96
311 .236,36

070.01

Despesas Administrativas

070.02

Despesas com Vendas

070.03

Despesas Tributárias

4.440,31

070.04

Resultado Financeiro

21.01

070.04 .02
070.05

505.00

21 .01

Despesas Financeiras

(1 .366,28)

Outras Receitas

(=) 110

Res. Antes das Participações e Contrib.

28.696.03

(=) 150
(=) 200

Res. Antes lmp.Renda e Contrib. Social

28.696.03

Resultado Liquido do Exercício

28.696.03

São Mateus do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 201 9

ANTHONY HENRIQUE CASTRO DE OLIVEI RA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF:004.363.443·51

NALITON CAMPOS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 12549

Fim

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa CAS SERVICO DE COMUN ICACAO MULTIMIDIA LTDA- ME consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
Nome

CPF

00436344351

ANTHONY HENRIQUE CASTRO DE OLIVEIRA

03597234380

NALITON CAMPOS PEREIRA

CERTI FI CO O REG STRO EM 25/ 06/ 2020 15: 08 SC:S N' 20200402250 .
PROrOCO..O 200402250 EE 25/ 06/ 2020. cá:ll ro EE VERJ FI CAÇÃO
12002628678. Nl RE 212008484 77
CAS SER\11 CO EE COvUNI CACAO M.JL TI M DI A L TOII. • WE

JUCEMA

Li 1, an Theresa . Rod ri gues Mendonça
SECRETAR! A· GERAL
SÃO LU S, 25/ 06/ 2020
WMN.

A vai 1 dade deste docurrenlo. se

1

errpr e sal act I rm . gov . br

rrpresso. ft ca SUJ et lo à corrprovação de sua autentt cidade nos respeclt vos porta• s
I nforrmndo seus respect• vos códt gos de ver• f i cação

CANTANHEDEIMA

PROC .

Página 1 de 167

~t{f)j.éJ0Jl.t202j_

FLS .

6."3

-...J "'

RUB.

Folha: 1

TE RM O D E AB ERTUR A

Contém o presente livro 166 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 166
em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 005,
referente ao período 01 /01/2019 a 31/12/20 19, com encerramento do exercício
social em 31 /12/2019, da fi rma CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTI MIDIA LTDA- ME, estabelecida no(a) Avenida Rodoviária , n° 1087, B,
bairro CENTRO, CEP 65470-000. cidade São Mateus do Maranhão, estado
MA, inscrita no C.N. P.J. 17.404.232/0001 -08 e reg istrada no(a) JUCEMA sob o
n° 21200848477 por despacho de 29/1 1/20 12.

São Mateus do Maranhão-MA, 1 de Janeiro de 2019

ANTHONY HENRIQUE CASTRO DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF:004.363.443-51
I

NALI TON CAMPOS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 12549

I,

..
Página 166 de 167

Folha: 166

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 166 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 166
em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 005,
refere nte ao período 01 /01/2019 a 31 /12/2019, com encerramento do exerc ício
social em 31/12/2019 , da firma CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMIDIA LTDA- ME , estabelecida no(a) Avenida Rodoviária , n° 1087, B,
bairro CENTRO , CEP 65470-000 , cidade São Mateus do Maranhão, estado
MA, inscrita no C.N. P.J. 17.404.232/0001-08 e registrada no(a) JUCEMA sob o
n° 21200848477 por despacho de 29/11/20 12.

São Mateus do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2019

ANTHONY HENRIQUE CASTRO DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF:004.363.443-51

NALITON CAMPOS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 12549

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
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ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa CAS TELECOMUNICACOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
Nome

CPF

00436344351

ANTHONY HENRIQUE CASTRO DE OLIVEIRA

03597234380

NALITON CAMPOS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/02/21,2 14 : 04 : 11 SOB N°
20210274840 .
PROTOCOLO : 2 1 027 4 840 DE 22/02/2021
IRE : 21600170567.
CAS TELECOMUNICACOES EIRELI

.JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS , 23/ 02/2021

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integ ração

JUCEMA
CANTANHEDE/MA

=~~c~~J1202j_
RUB ._

__

_

TERMO DE AUTENTI CAÇÃO - LIVRO DIGITAL
Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Dig ital com características abaixo,
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade no
12101 215868 em 23/02/2021 , protocolo 210274840. Para validação de Autenticação dos Termos,
deverá ser acessado o Portal de Serviços I verificação de documentos do Empreendedor
(http://www.empresafacil. ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:

CAS TELECOM UNICACOES EIRELI

Número de Registro:

21600170567

CNPJ:

17404232000108

Munícipio:

São Mateus do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro :

DIÁRIO

Número de Ordem:

5

Período de Escrituração: 01/01 /2019 - 31/12/2019

j

Nome

Assinante(s)

00436344351

ANTHONY HENRIQUE CASTRO DE
OLIVEIRA

03597234380

NALITON CAMPOS PEREIRA

CRC/OAB

MA12549

CERTI FICO A AUTENTICAÇÃO EM 23 /02/2021 14 :04 : 1 6 SOB N°
2021027 4 8 4 0 .
PROTOCOLO: 2102748 4 0 DE 22/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12 1 012 15868 . NIRE : 216001 70 5 67 .
CAS TELECOMUNICACOES EI RELI

J UCEMA

ANSELMO DIAS CARNEI RO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS , 23/02/2021

CANTANHEOEJMA

PRoc./jJJ)00~!202rL_
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Av. Rodovbri1, 1017-8, Ceutro- SI o U1 teuc do M.t~nh~o- MA.
CNPJ n• 1 7.~04.23210001-08 -lnsc:. Ect 124003117

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
ILG = ATIVO CIRCULANTE+ REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG = 821.233,85

326.418,06
ILG

=2,51

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
ILC =ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
ILC = 821.233,85

326.418,06
ILC

=2,51

São Luís (MA) 19 de Fevereiro de 2021

/LL~ c -fd,~

AJ'~~enrique"Castro de Oliveira

v

(/

Naliton

Sócio Titular
CPF: 004.363.443-51

Avén1da.Riidovíárlá, 1ó87:a .:: c entro, São ateus do M'arenti'ão'- MA. ·-·
Fone: (99) 99647-1781 -98151-8080- E-mail: atendimento@cas.net.br

22/02/2021

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL-----------------------------------------------------------------------CANTANHEDEIMA
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGI ONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTlFICA que o
profi ssional identificado no pres ente documento encontra-se em situação REGULAR neste
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46.

lnfom1amos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA
Certidão n .•: MA/2021/00000980
Nome : NALITON CAMPOS PEREIRA CPF; 035.972.34HIO
CRC/UF n.• MA-012549/0 Categori a ; CONlAOOR
Validade :
23.05.2021
Fi nalidade : EDITAIS DE LI CITAÇÃO

V

Confirme a existência deste docum ento na página httpJ/201.33.23.178/spwM.AJpri ncipal.htm,
media nte núme ro de controle a segui r:
CPF: 03 5.972.343-8 0 Controle: 9676.1 30 5.1932.1246
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CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei , CERTIFICO , a
requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos
referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou
Concordata,

Recuperação

Judicial

ou

Extrajudicial,

Insolvência

Civil,

Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal , a partir
do dia 1° (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e onze (2011) até o dia 14
(quatorze) de j aneiro do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de
AÇÕES E/ OU EXECUÇÕES REFERENTES A FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO
JUDICIAL contra CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA L TOA - ME,
CNPJ: 17.404.232/0001-08, localizada à Avenida Antonio Pereira Aragão, 1087,
São Mateus do Maranhão - MA. CERTIFICO também que esta Secretaria de
Distribuição é a única existente na Comarca de São Mateus do Maranhão, Estado
do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na
Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum ··casa da Justiça", nesta cidade
de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão. Eu, MILT

f

CURVINA NETO, servidor desta CJmarca, digitei, sub

/ssino. São

r

D~VEIRA

Mateus/MA, 14 de janeiro de 2021. / (
NFERE COM O ORIGINAL
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Prefeitura de

SAOMATEUS
'tempo de

-.c.ona~

Av. Castelo Branco, n\? 224, Centro, São Mateus- MA,
CEP: 65.470-000
CNPJ: 06.019.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CAS SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTOA - ME, CNPJ: N° 17.404.232/0001-08,
estabelecida à Rodoviária, 1087 - Bairro: Centro - São Mateus do Maranhão MA, executa os serviços com as características abaixo:

A) Fornecimento de internet banda larga 4 megas dedicado, com garantia de
download e upload, atendendo as necessidades desta secretaria no período de
01/01/2018 a 31/03/2019.

Atestamos ainda que a empresa CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMIDIA LTOA - ME, CNPJ: N° 17.404.232/0001 -08, teve excelente
desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais
exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Mateus do Maranhão- MA, 15 de fevere!J:9 de 2019.
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Av. Castelo Branco, nº 224, Centro, São Mateus- MA,
CEP: 65.470-000
CNPJ: 06.019.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CAS SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - ME, CNPJ: N° 17.404.232/0001-08,
estabelecida à Rodoviária, 1087 - Bairro: Centro- São Ma teus do Maranhão MA, executa os serviços com as características abaixo:

A) Fornecimento de conectividade ip - internet protocol - através de linha
dedicada (banda larga garantida), por cabo fibra óptica internet 20mb full com
garantia de download e upload, atendendo as necessidades desta secretaria,
no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Atestamos ainda que a empresa CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMIDIA LTDA - ME, CNPJ: N° 17.404.232/0001-08, teve excelente
desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais
exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Mateus do Maranhão- MA, 07 de fevereiro de 2019.
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Av. Castelo Branco, n2 224, Centro, São Mateus- MA,
CEP: 65.470-000
CNPJ: 06.019.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CAS SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTOA - ME, CNPJ: N° 17.404.232/0001-08,
estabelecida à Rodoviária, 1087 - Bairro: Centro - São Mateus do Maranhão MA, executa os serviços com as características abaixo:

A) Fornecimento de internet banda larga 20 megas dedicado, atendendo as
necessidades desta secretaria.

Atestamos ainda que a empresa CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMIDIA LTDA - ME, CNPJ : N° 17.404.23210001-08, teve excelente
desempenho. cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais
exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.
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kl ~uj<.:llar-:.e ú ampla ..: irrestnta li;<.:nlit.a,·ü,, pnt J'art~.· d,, U l'. TI<..\ f .\'< 11.. cabend0-lhc
prestar todos OS C:-,Ciarl'CilllL'IltvS ~u!i~.:itado, c i!<.:dt;lr r.:elan t.\yl't:' r,ll'lllll i.td.t'.
11 re!>pon~ahilit.nr--.,~.· pelt'~ datll's L<Hh,lli<" "'' (< '"li\\ 1.\ '\;li •'li .! t :.·re~.·l r<'~ d~.'L'< 'ITCntes de
sua c ulpa ou dolo na e.\c..:uç:·h, dl', :...:n 1<,:•' ,,h,,·h• d,. l .>n tral<•. 1a" p• ''"''""' , ,., .11'~'""' f\ lr.l cJ-._•it.' ck
cxclusiin de rcspn1tsa biltdadc. o f'at,, d..: u l'U\ 11\:\ I.-\:-. li P'"'..:nk 1 :1 l i o.,,,tlll .~o,.t •• •'li .t.:••lt tpanli:llllCil l\1 J:1
e:-.o::cuç<io dos rc.:f<:n dn ·, ,,.r, i''"·
111) ar..:,tr '''111 '' 'd' " '" l'llc:ln;,,_ ,k n.lilt.('/.1 lt.ib.tlll- l.t. ,'•te ,.,,,._,.ttl,l..tc •,kill.tll.t. li'tl'tll:trta .
administrnti,·a l' ci\ i! d<:L'<.HT<.:ntc' d:t C\c..:u.,::i" d•" '<.:n IÇ<" ''htc'l<' d·· ..:,•1111'<~ 1 •.
n) manter durante toda a <:\L't.:liC,:<iP d,, luntrnlll ll>dil'i ,~~ c \1 11dt\ " ''~ ,k habdtt.t.,::io ~.: qual ificnç <t< •.
ex igidas p<lt'a <ll:lHllrnta~·ii o. nos term o ~ da L~.· i X(,(,(, t) ~ c ~ll<b ,llt<.:r;,,. ,-, ,.~ P'''l<.:ll <'l·..:,.
O) l)l'>pO!libjJit:tr IIUIIIC!\1 de ll'll'l<•l1\.' . L'-lllai ! l'\l'ithl\l' Jl<tl.<l " ( •'t1l•,tl .t11lt:. 1'11 :trl'.t 1.'111 ~ll il' t1a
" ::b para po!>,ibilitar ''Abertlll'<l de l hamadP' !~.· uJi..: '" ..
p) (iara!llit :.1gilu c:: 111\ ,,,Jabdtdad~.· d'" dados li.t!<.',:!<td'" l'•'r 1\ll' ,, ""' ~:nl.lc~: ~. rcspc:1tndn, <h
hipóte~es legais d~: quc·bra de ~i~iJ,, d:" tckc,>nHIIll<.:<tç\,,·,
q) ;\ b!>lCt·~~: til: \l'ICttlar pub ltcid:tdl' "" qualqun <lllllil llll<lll11 ,,,~,, ae~.·r,,t da pr..:staçiitl J,,
serviço do contrato. Si.:lll prt!\ ia auto rtlil<y:io do CO\ IRA 1 .-\:-. 11·.
r) Informar ao CO;\ I R.\ 1 A.'\ 11: ,,, th'I11L'S c .:<~n t ,ll •'" .J,., r~.·'l'"thd\L''' pt:J,, a<.:.ltllpa nha mcntn
do contrat o e Jo IL'l'llil·opara att:lldllncnt" "'..:(.!~c it :JÇt~e- d,, < ..... ,,.,, l 1" :1 d t· 1 111r""'
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c) manter atuali.c.ad,,~ os du~.: u mcnt lh prc·'P''''" d,), ~~·gt>IIP'
realizados pela Cül'TR.A I ADA:

til:

,t:n ,,.," qu~· lt:nilnm ~iut•

d) prommer 0 acompanhamento c a ti~cnlitaç:io oo.. '~n '\'''· """ '" ""pc<.'li>' quantuati\o c

qualitativo. anotando em regi stro pn'lpri.1 w. tnda' ·" falha' lkt.:ct.tda, ,. u•llllllli..: M a (O'- I'R:\ l.t\IJt\ "'
oco1Tencias ele quaisquer fato~ qu~.:. a ~cu critenn. c\i.plrn mcdtdct> ,.,,,'ll.:ti' ·'' ptlr pan.: d~.:,ta.
e) Reje itar. cnso estejam inndcquadn' ''li irrct:ul;sr.:" t" ,cn t<;l'- lli·.:,tado> pela
CO:-JTRA 1',\D!\:
n \o ti li car ,I l ()'\I R.\ I \ [) \. !la ,,ç, :T..:Ih.l.l .1.1 ,,ti .k.ll 1': .... ·,t,l I i'Uil ,ti kl "•r. J'<lr:t n:paral.
t:úrrigir. remo,·er. r.:con::.tn11r t)ll ,ubsututr "' -.u:t' c\pen''"· 1111 lt>d" <~li <.'111 p.uk' .. , 'cr' ,\."' rcalttado., l'l11
desacordo com ns regras dc:,tc ..:ontrn111:
g) Nottficar a LO\"[ R!\ I t\1 ),..\ 1.:111 nmin de· qu:tlquc·t dc·>ul11tprtntel11" da" nbrigaç\l~.:<o
nssumidas no contrato. alcnand,, St•brc: <b p.:n:d td.!de, ., lle !'''""'.. " ' · · ,,,L, '"·', ~ "' 1 1' -.1.1 . de 1~,>1111:1
lllJliStificadn. n irregularidad~.::
h) 0-'olltic.lr .1 CO\lR·\ 1.·\1) \ .tct:r~:t dc <:\t:l1lll;il, •:1d•11 ... n.:<> l''''"'-'11<.' •k ''-'l" ~·mp1c·gadll'l
tnndo da l.'\l'Cu.;ii,, Llos >t:l'\lt;<'' ,,u na ·u•tr~·tk•ol dc •I""'''~'''' :.11 ,, qll:. , ,,··: ,1 k'"' L'\1_1.1111 11k'ditl.t~
,1JTCti' a, pPr parte deo;tn:
i) Pre::.tar as mforma.;õcs c os c~clan.:cnncnto, '\Pft..:uatf,,., pela<.< J'- 11\:\ I -\[)\ .
j) Efetunr o pngnmcmo à Ct)lltratnda. dt:p<•i~ d.: 1~:rdic:ada c~ IL'guland.td.: da mll.t li~c al. t;uura <k
acordo co m as condições. preços. pra7os e:.tnhclccidtb n<.! ~tt: ~,·nn tratt• c na' dc·tJI:ll, rt"gra-. a t:l:!s aplit:nda:..
k ) Gunrdar c consen a1 os 11ll.'i')' de acc·,so c ••li cqu1pnm.:lltt>'> d t>pPnibtlttadn~. ma11t.:ndu-o!>
em condições téc11icas adequadas:
I) Permittr a retirada do-. mci<'' de accs-;t> L' '" cqutpamc·nt<" .. ob 'L!a ~u:nda. 11:1 hipote,e dt:
nc:ccssidadc de tmcn dc~ t t:s t)ll t:·:o.tll l<,:Üc>L'tlllttatual '-e,IL' ..::1'' '· 11• • p1:111• tk ~ll tlllltl.ll d•.t, ,·,•n l<~tJ"' a patlit
da d:11a de dcsati' açàn do~ <tcn it)<.h.
111) l:xcrccr qunisqucr outra, atribui\'t>b clc111 nd:h da ki ll.'l.,lll.lm~·nll)'· Ja, ckmai, norma,
aplicadas ao contraw ou semp re que 0 e:o.igir 0 intcr..:<.s.: da .- \dmini-tr:J.;{l\1 Puhli..:a
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() prcst.:tlll.' C\•ntraltllliit• pt>dcr.t ,cr ••hi.:t•• d.: ,uhc·•'lllt.llo~, I• 'I·· "'·'·'•''' ,·;n t'M'l.' .I ll:tll 'l'l t:PIII
pré\iO C .::-;prt:~ 50 t:<)ll,jL'Illilllt:lllt dt> ( ()' 11\.\ f\"- 1 1 <. '~llli'lc 11 -.·t! ,,llc I •I l.PIL"It•l'' p• . ,kl td.lllll'lll~'
111\lli\iHill. a ,cr pu bltt:ad,, llll.itllll.li ( llt-1.1 ,j,, \lllllklfll•"
P.-\R..<\GRAFO PRI:\lEIRO - \ ac·cll.tL:·,,, tf,• t ·c'' I R \1 \"-I! ll,h l''l.lllll' . 1 1 t l\. I R..\ I \U.-\ dl·
· ;;pondcr pelos atos. falha.:.. CIT O!> llll atré\.)lh na ..::o.~.·.:uçiin da lo.:n-;at' ,l.hL,llllr<ttada
. :\R.Ó.GHA FO SI!:GUN IJO
A o;ubt:tllltrntad:l n<ic• t..:ra ll<.'llhlllll 1 lllt:llltl linanct"im
CO'\TRA TA TE e estarú obrigada a at:t:itar ~~~a~ dct: i ~t'>e'.
CLÍ..LiSL'LA DÉC L\1A Q l ART.-\ - DA FISCA !.IZA ('.-\ 0
.o\ fiscalizaçào do Cl•ntrat,, sc:r:i d..:111ada pt'la 111l'kt tura \luntctpal de '><il' .\!ateu:> elo .\!aranha"'
que podcréi. a qualquer tempo. dctermitwr o qu.: for n~.·..:c.;s<inn a ''-'!!ltl:tritn.;at1 da .; talt as ,,u clef~itt':'
obs..:rvados. b.:m L'l'lllll Jl~'~'Pl'r a .tplica.,::it• da~ p ~:nal1dad.:~ prc·1 1~t:t' 11.1 l'I:Ílt-ula lkLtllla Uila\a dt:'~lc'
instrumento
PAR.ÁGRAFO ( ':"' ICO - :\ tiscalizaç;i~,) 11ih> .:\dui n<:tll rúltiL a re'l1t'lh:t '1tlid<t,k da t < J'\;.1R.·\ I :\11.\.
inclusi'c perante terceiros. por quaisqut:r irr<.'glliill'ida,k llllp<.'rl\.· t ~,.,·.... , l<:ull .:<h '!, ,,,, . •u c·mprcgo de
m at ~: ria l inad~quadu t' LI dt: qun lidad"' in t'01 it•r. ~.: na ,, ... ,, ,, ,:~~~.ia ,fL-,t~.·,. na•• 1111pltc.1 t:••-rt:'f"'lb:thtltd:Hit: th•
CONTRA-I ANTE ou de 'cus agentes c prcpn,lt~s

..-·

,Y;.i

Arenitla Anr(miu Paciru . lru:;!lo. 11 -o!. (entro. ( /. /'. tJ 5. 4 -11-11/JII .\tio 1/u/t'll, 1/urun/uio .\/.-1
Prí;.: inu .J tle 8

~~ W..e~>~N

·

I

..........___..~

F,s _ _ _ _ __
"t'"C~

1.s r wo no .1/tN t \11 io
PR I:' FT:!TlR.·l .\l l .\/C/1' li n/ S io \f!/1 1 \ 1>0 \1 !1< 1\//
S f. C!\ L IIU. l I ll \ I ( /I' li. /)/: I. f) I ( 1~ W

r

(.\/') \

,.

io

1/()./J/')..f')/ 111111/-IJ-

C L ÁUSULA DÉCi i\lA ()l ' I~TA- 00 I~ L\.ll \L\\ I J-:'\' 1O IH I' lU.( <) \
0:. pn!Ç\ 1 ~ (l)f1lratadt1S manto:r- . . .... j,, llldlto:r:tlhh rc'll' Plll<'l"' de \ i:!L'Ih 1.1 "· prl.''>tTo tl' o:nnt ratt•.
admitida à re1·isiiono ~.:ast1 de do.: ~o:quilibri, , do~o:qu.t~,i11 CL'<•IlPilli.:••·lin:tl!ú'lf,t ttt- t.d do.: ... t•: tthtlllllll.'ll ttl.

Os preço~ Clllllratado\ qm· ,ofr~.·, ~.·m ll'\1,;111 ni111 tdtrap"'';tt<1<• '"'' pt<:<;L'' pra ticado) nD
mcn.:ado. mantend o-~~: a difcro:nça po:rc<:tlltiid ap111.td ,t ~.·ntn: ,, '·"'' ' <'l'l ~tn,ll nwt tte L'''"tant~.· d;t prnpn'-la L'
aquele 1 igcntc no m~.·n.:.tdn a ep,H.:a da ·" '''to~tu:·,, ,J,. ~ tllrat<
Serão ç ,m-.ido:réldn~ comp<llt\ L' I' C11111 '" de mo:n:;td11 ,,, prc\'•1'> ,, mrat<nl.1-. quo: Ji lt'\'111 ll!tlai., 011
inferiores à média daqueles apuraJ ('~ po:l,1 ... o.:wr <:''mrct..:mc da l'rc·ktu.ra \I unte tp.ll .!c "11 \(;~teu' d11
laranhão \li\ .
C L:\U li LA Of.~Ci t\lA SEXT:\ - 00 P.\C .-\ .\ \1''\ 1'0

'1""'1\,ld<>" pro~;., ,Jc "''' iO (ttllll.il di;1~ a po" a
aprescnta.,:ão da 0.' <l!:t Fi,cal na Sl'cr~tana \ lun i~.·,p:tl de \dmtnt-tr.l\ " c' I 111.11, ,, ,.. , .. J,.rq;,· .r .rpre,o:n t:11; .i••
dl· nut<J fi,cal t:·nura. ·ll.'<'lllPilllh.tda d.t t ,.,ll,l.ll• ,;, !),·h'"' Rel.rt t••'" t ,·,!t!t, l•d•u1.1 • J ,·,kt ilh c· :1
Dt11da ·\t11adalnt<it'.t \IYI .:Hol"·"'m',did.t,J..,,,,IllJ' II \l'l'" l.t:.rd,•p.t~.:•net! •

O pagamento scrú llll.:ll'>al. cl\:tuad<' po:I,•L< J\ I({\ I \ \ li

.\R.\ GRA FO PRI.\IEIRU
\ lhltil lb,·,tl l;lldl.l '>el.l -<•llll'ii<l.t c ~·-· ,i.tol.! I' 'I Wl\ '"' .•. I ,.,,1111-'·lt'
r.:,pntha\ e! pel1' acompanhamo:nto de'' ,o:n '~'"
PARÁGRAFO SEC L'.\DO -O pa!!_ant~tll" '>l't.l t·ktuad, pt·l•' < <J\ I R\ I \">li . drrt·t.rlllL'tllc n.r t't•nt.t
Corrente da CO\ TR •\ I \D ·\ . tll1 Ban co Brad<•,co. \~en.:t.t ll.t2 -S < •nl.o l 1'11\'lll<. I X~ - 1 .
PA R·\ GRAFO TERCEIRO -(ao;\)(\~ ra~illll<'lll ll' <>cj:un ..:k!llilll,,, '1(11 '' I pra;p t; .;t aht:lcLid<\ llfl caput
de~ta cláusu la.() co~ I RATA'\ I E ~l' obriga a pa~il r multa di;llt,! lk il.ll::::" .. ld·'l' ,·etl!l.-'111111' Pl'l c.:nill)
<;,Obre() \alor da \ot.J ri t.:all·atura. atL' (\ lnn ito: dt• lO' •. flk/ (1•11' LL'Ill>'l. llt''lk \ IIL' p;na !.llll\1 n;j,, ll'llh.!
concorrido ú o:mprt:~:l
PAR ÁGRAFO QUARTO - CJ.:orrendo ,, pag;un.:ntu antt'' d11 pr.tlll li\ad" Ih >..:aput. ,, l l l \ IR .\T,\ \I!
far<i jus n desconto linanr:ein1 C11rre'pnndente a O.o::::v., (d'''' <:t'fllt:,llll•" p< 1 ,·,·ntL•l ,,,b,,· l'' lll•r ''111tratndn.
po r dia de nntec.:ipa.,::io. at..: <' lnnito: do: I 00 ., t ,k; P''' ú'llt<'l
PARAG RAFO QLT\TO
<) L'C l.\ f R\ I \\li J)lld..:ta ,k·du.ttl ,(,. 111 ltt.lnt,• .1 l'·ll.'ar ' " 1al,1r,·,
corre~pondcnte~ a mult:h ') li ind..::ni;:~ ~'"'''' do:\ td;h po:l.t L ,,ntr; tt ,td~t
PA RÁG RAFO ~EYI O - 'l't hum pa"' .. m<:nt ,L·t:t l'ktu o~d·• 1 t l >">li{\ I \I>\ .:tllju;r tll lll'lldl.'nt,· d,·
(jquidaÇiiO qualquer t'brlt!:tt,:Üll li ll:tll<:eilil I(IIL' IIW h I llllJ'<"I. I. clll \ lrlll1k d,· J'<':J:tlld.l,k lllo lli:tdiii1J1(~ 11,'1.l
pelo descumprimento ,Ic,tc· cnnt rill <'. 'L'Il ,,,c ,, - ~" dttl 1
, 'I ,·. · . n! • d ,'!., 'L .1 ,tllt,d,;,l, i••
monctana

L H :Sl L\ DÉC I:\1 \ Sf.T J:\L\- DO IH< l· lli\IJ''\ I <l D I 11 '\111\ O

IH) OB.I I I ()

Ap(l~ n L',11h'l usàll

da 1:\e..:u.,.:"' J,·,t, L lllllnll•' ,,h·,cn ad.1\ ·'' ,11:-.p'•~t.,,l.:' d,, I crm ~> de
dett:rmi nadu pela :\utoridado: (. •'m petento:. apr<.·,cnt.td.l pda l <)\l i{\ I -\1).·\ . "
co~ TRATA~TE em itira o l't.:lllll' de Rc<:dlllll\!11 1•• Defintll\1'. rl'""" td ,, lt''l'''' '"l•l td.tJc· .: 1\ ti t! eii<.P·
profissi onal pelo s~n t<,:t1 pre~tado. no5t<'l'lll<h J,·, an -1 . .:: ::::·. ,l;t l.c1 I ,·,I.·t.tln S M>IJ •J ;

Referência

CLÁ l SL:LA OÉC 1:\1.\ O I T . \\A - 0 .\:-. I' F.:"- A 1.11>.-\ IH:._,
O descumprimento. total ,,u parcial. d~.· qu:!lqm·r d.t, 11hri!!,l.,:' 1''' nra ~.·st;~h~.·kL 1da~ .... ujcitará a
COl\TRATAD:\ ú~ ...an\·0e::. pre\ hta' 11:1 I 0:1 I L'lkr ti n' I ll. '~li 11.::. ·tplka't,l•• ··ttlhtdt:lll.tlll:.:ntc· a I t•i Fo:dcr:d
n'' ll.666 '93 .

PAR..\GR.\FO PRi i\ IEIHO - ( ) atri!~lllltÍII'!ili,·adPna ..:\eLIII,:ll' -'•" ,Lf'\t,o, ... urc·ll:llil .tll >"> 11<. \I !\ f)\
à multa de m<.1ra dtúna de ú.tl: o td,lt' .,.,.;~:,·, lllL'' i'''' ..:e:.it 1 ,I.• ,,,1,,:· .:.: r::,pc·~:l\.1 '.,•i.t k IIIIJ'l'llh•. <t
juíLO da Admini ... tra.,.ào.•n.: o limite ck In· 1dt/ ,,,r "'111 •1
,)

. ll'CIIitla .-lntúnio Pereira l rugtio, 11

- o/. (',•llfrfl. (I f' · l•'i . .J -/I.IJ/111 \', i o \ l ufl'li' \ l uranluio I/I
Pugi1111 5 ti,• S

---=~·
r;f'1

- :-· -

-

I

"~r~!SM t

'5

EST lD O DO .\f. IN f\// io
I'Rf:' FE!Tl R.·l .\/{ ' \/( '/!' 1/ /J/- S io \11 '1 f { .\f)(} .\/IN 1 \ // 10
S/.(1? /.T 110 ·1 \f{ .\/(//' t/ 1>1 /: /H ( I~
C\ 1'.1 \'" flfJ. 11 I <J. -1 '11 fi II/I /-11-

io

J

CANTANHEOE/MA

I PRnr:..J.rt_oJoo.:J- ,2o2l_
FLs._.:F.g

od=

RUB._

PAR.-\GR.AFO \ I·_ C: l \1)()
ll ( I)'.JR\1 ' ' " l'···i,!t
.ll't:· ·.! ·
P!'''
k! _', ,l, .!;'111.:11
CO:'\TR,\T,\ D,\. na lllpl'l~'il.: d..: !Jl~·.\~UI~·.-,., llll.d. li p.!:cll l··l ''''"·'''. ·' 'c.: t:llt:c·, '·''·~ ,.,
a)

adH~rt~m:ta .

b) multa de l0°'u (ch::z plli'LL'Illll l ,uh1c ,,
c)

,I

1;d,ll

t. >t,d ,I:In••lo~ d~ ,·nlp~·n!w .

su;pcns:w tt'mporarin 1k p.trttc"tp.tl,.:hl c'!ll 11-.ii.I;:''' ,. tlllp,·,iinwnt•' d:.: .:.>ntratar 1·nm a
:\dmtnhtra.,::·ill. P''' pra t<~ n:ll, 'lifl<.:l'll '' ,, 11~ \ d"" 1,t:H"

d) d..:claraçü11 tk 111idoncidatk P••r<~ lil·it:ll llll u>mrat;H _.,m .1 \ J·nnll,tra,·:,,_, l'uhlica enquanto
pcrdurar~..:m 0~ moti1·o>o dctaminantç, da Jlllllt,·.io ''li ak que· 'L'I .I prom '' ida <1 r~abiht:tÇJt•
pcrnnt..: a própria auto ridnck que .tphn•u a pcnalldad..:.
PARÁGR.-'\FO TERCEfRO - •\ "> ,;an, ,ic,
conjuntamcnt.: com a pr..:1 ista llit aiJnc:t .. h··

I''''' j..,t:h

na- .dtn1'.J'

, ... c ·-,~. l'"·kr.i.• ,,-r .tpltcada-

PARAGR.AFO (JL'ARTO - 'w a l( l'.IR \f .\1 ) \ t'lht.:PII ,, r,·t.ll·i.Imc-IH'' da 1\ <.:dJ ~:"' J,, ..:cnam.:. nih1
ll1:111tilt:"f a p1'0 f111Sl:J. 1:1lh;n <'li i'ri!Ud,ll 11:1 l'\l'lii,.Í•• dl' ( •'llll.ilo. cl'i!'i'' iti!l·, c' dl 111111! lllilk•lll:Ll. fl/<.: 1'
dccfara~,:i\0 fab:t llll l'<'ll\c'tl:l' J"r:lliLk ll~c":ti. t,!;l!;tlltldll '' Jii\'lt 111~'\ I , 1,1 ,\1\\f'fl ,k tc•, I li.; 11 ,1 11\\f'<.:J ida UC
ci tar..: cnntr:w1r L'•'lll" \l uiiiCifll'' ,!..: , ,1, \),,,.,~ . d, \!11 •llh, \ ' \. pt.:l·• "'"' ,k tiL' IJ' (clfll('l .til''' ·
nquanto p.:rdurnr~·m ,,, 11111111 ' " ,k t<:IIIItll til li' ' ,I:: f'lllll,·.l, •u .til IJ"-· -<I-' 1'1-. .. , " d:t .1 ~~·:Jndita_-:·:, p..:r:tnt,·
a própn:t atJtnridadt' ,,u,· ;t pli"'ll .1 IW.!.d~oi '"'" '"". i''''' 11 .. :
,,,., ,. '"' 11<1 ·, ; •t~·' ,· .1, ,:,·,k
instrum~nto c da!> d.:ma i, Cl~llllll:l'r '"~:' !t..'<.!a''
I'ARÁCRAFO QL' I\TO -lnb,·I;t ,,. , \.I J'.II<\1 \'.11 jll"l''" :t ·'i'"'"'"" ,f:t, f'l'll a iid .ltk., pit:l t"''~ ·
mediante n:latlli'ÍO ~:tr..:unstan~o:I<Hio . .tpr~·,,·nt.lltd ,, IH•'' .h que lll,tiiilfllclll" lli'•'P ,., ,,·;~,
J> A R.Á GRAFO S I~ \TO - :\ p:h

:t

itphct~, ;i" d1 qualquc·1 p,·ll.tlid.td,· 'I' IÚ kil.t ,·.,ntlltllcaçii<> 1'~crita ú

c puhiJ1':lÇ~n 11•' .1 \•m:tl (J!Iu.d "'' \lun tC:II''"· ,,,n,t.lnd,. ,, it.tlli.tnll:n t, lc!!.t l. t.:\c lu ida:. 11~
t:a'o" 1.k aplicaçiin das penalidades d1· nth~: I ll'IIL't<l..: lllllll:t de: 111• >1 a
PAR.ÁGRAfO . I:'Tf:\10
,..\ , mult.l'• dnn;,, , ~~·r ,·,·..:oiiiitLI·• "" pr.11 • ,k o~ (1111.,, <k" utt·" ~:,>ntad o~ da

('Qj\!1 Ri\ ]'A[).'\

data da not ificaçiio. t! lll <.:lHlla bancatla a '''I tnh>II\\ada pc h>l < 1'.. IR ·\ I \'.li

PAH.ÁGRAFO OI TAVO - Os 1 ;tl orc~ das multas puckrü<' ~c r dc·'"'ntad'" d,,~ p:w:nn~·nt<'- dt· ' Id<b pcf,,
CO)!TRA T ANTE on ..:c>brado' diretamente da l ' O~ I R·\ I :\I> \ anli":il ..:! , 'll_illdi Li.tlllt L· ntc

PAR..\G RAFO N0!\0 - '\cnhum pa);!:lllll'llt" , ... ,a ll'itn

.1

l < J'. li\\ I ·\ ll \ a nt..:~ ,k !':t~a- •'li r..:le1ada~ a'i

mulw:. quc lhe t.:nham 'id,, aplicad.t'

C LÁL Sl ' L A DI~C I~I.\ '\U.\ .\ - l l .\ lU.:-.< l \ ..\.0
(llll\tltli<.:Il111lt'ti\P~ par:t.ttl''>~l~:ll'

a)

u n ~H•

dL''t' <·,·t\li.It••

d1111prim..:ntu d,· ,1:1 hlllt- ·" tr.tt'l.th ''i'· :., , ,,

,. '' ·,,

• 1.,, ,

bl ,, Cllllll11"11111:11tll trrt.:!!lllar d, 11itu~ul.t , .;,>ll tJ:IItJ.I ''· '''1''-', ' ""'"' ' · f'l'• ll"l•>- ''.!'I.til"
a knu,l<í l1 d\> <;~,t .:umpnmc'llh• ki:Jilcl•', l \ l'. IR\ I \'-.I I..: .'••111:>1• '"r.! I!llfl•"''b!IIcbdc
da ,.,,lh:lu•<i•• "'' l o~r•tccllll''llt • . "' 1•1.11 .:,tq> ii.Id ..
dl ,, at r<hP IIljll~ tllica do~ 111' II IJcl • d · f ••Jn~..:..:mt~.·r!l.
c)

c) a par.di ... :u,.iio do I ,>III<.:~.Jml'l lh > -~·m_ln,t<l ~<llh.t.: t'tc'' i.ll'•'illu n~.a.;:t. ' l <>'. l R..\ I \\'T I.

fJ

a ~ubt.:nntrata.;:i,, llll.ll P ll p;11~t:tl ,f,, ..,~·u >btt.:il • a "'"'• " '"'"' da t (J '-. I R ·\ I.\():-\ ..:om
ou trem. il ccs s il t~ ou tran~krcnc a . l ,t,tl ''li pa1..:1,t!. hc·n •- 1 ,, .1 ·u,.i,• c:,,·,., • •li ll tcnrporaçü,):

g)

o desatend imen to da" dt..'tc:nnin:t .,:\>~..:~ rcgu ratc~ L'llt.ut:lda' P•'' ,·,>m i ~"'il' d t·,, gnad:t para
aco mpanhar c lisl'al in1r a 'u" t.:\L't.:ll~·:'in. a"1111 ;PIIII' <h da l'rd t.:l tui;t \l uiiiCÍpa l d.: l)fit'
ivl at~o: th de• \ l.trnn h:"'

"'..., J
~

,CIJ

......

~- h •e nitla

I ei I ~·,kr:ll n
.-1ntúnio fJaeira . 4ra;.: tio.

11

-oI.

Ce111ro. ( 'f. I': tô . .f -11-111111 .\úu \ l uf,•w .\ltlltlllfuio \f. I

l'tigi/1 {/ ó di'

s

,c;--

PfOô{lgM
I I,
~- ..
Fis:
;'
Rubnca--"/-\:_
', _ _ _
EST ·l !JO 0 0 .11.-lR.·I \ I/ in
PR EFUTCRA M C:\'I CIP.·IL De S. iO .l/.1 FE l .\" /J O \f.-IR.·L\1/
St:CRtTIIU.t \ll \IC/1'·11. m: UJ I C ·l( i o
\ PJ .\"' Oó. o I 9.4 CJ 1 f!f!OJ-rr

PROG~iffff~02l

io

c.

FLS.

_

RUB. _ _ _

i)

:1 d~~.ro..:l<lC,:Ôl' tk lili0rh.:id

.Í)

.1 "'"·•lu.,:;~<•

•'li :r r rhl.i lll.l~<l•

d,· llh• h ._.,,u,J, !'.,r

d:1 C t 1'\ I I\\ I \ I J.\

k ) a all<:l<~.,::·ll, "'<.:ral Ptl <l llll•,ltli~..:h·.i, .l,i li 1ul rdadl.' , u .1.1 ,·, Ir Jtur:1 do~
pr.:jurl iquo.:m a l'.\O..:t.:tll;ii,, de,tl' ( , illr:tl 1.
I)

dt.:~c.:umprii1!CI1!0 d11 d iSJh'~' '' n
da ~ ~an,:iic~

l l 1'\

li<•\ 1.\ D·\ . qtll'

in-:1"1 \ ' d·• .11 1 .:- !.1 1~.·1 I o..:ckr,tln X ()(,(1 t1 ~ . ~0..:111 pn:.Jlll7.>

penai, t:abl\0..:1':

m) a rrnude na t':\CClll,::1t Ull ( llllll'(!lll, ,, L\li11Jlllrl;lllll.'l1111 de lllPd\1 tnid<'ll<:t'. <I do..:cl arn,:;io l'abn 0..:
1

o c.:umt:timcn1o ck fraude li~o..:al. apli...:and,'-'l' a, '"11''1c, pr,·\ t> l!h 11\'

iirl

-,

da I

0..:1

l·,·clcraiJ!"

J0 .5:o·:ou~

11) a OCtl iT.;ncia d.: o..:a'>tl fi, nuil\) ou J~.· t~'r.,:n lll<til> r. r.:gulann<.! llll: Cl1llljll'<ll .1da. impediti \ n da

cxcc uçiio do C'ornmt11:
0)

rai.ÔO..:' do.: illlt:l'<''>>ê pu blit:(>, de aJl<l l'l'k\Üill.l;J l' :UIIJ'i,, ,·•.lllill'LIII•L·'II 1. jthl i lio..:ada ~
dc terminndas reh illÚ\illla aUtOf'id:!d(.: da C~r..:f·:! ddillllihli'<Jii\ ,1 d ljlil' <.:,J.) ~lfb\lrdin<Jcl(l
CO\J I R,\ ·1A~ I J: o.: C\arad a' 110 prno..:c:'~'' mll llilll'>lr:lli\<> 1 qu,· "' ''-' "' ' '' ,, 1 <Hll l'al\ •:

c;
11

p) n :-.uprc::.siio . por p<ll'k dt' l'O'<;TR \IA'\ ! I de: l'••lnpr·,,, _ a~.aiT<'I,: nd•• nh•dili.::a.;:icl do \ al,,r
inici:il du Cu ntratua k~m d,, lnnitl' po..:rmit id,, nn ~ I ,J,, .1 n 11:' d:1 I ,.1 h·dl'r,iiJL' X 666 ll)CJ1 .
saho a' ~upr.: s,,\c, r...:,uli'lllk'' ck ,J,'<.lr,lc• ._,.:,•'•:·r-1. : 11'1c " l, 11 ir.tl H:k,. 11<'' 1.:rnw' J,.
inth<) 11. ~ 2'' d11 é11'1 (,.:, .L!r~kl'ld,l I u:
ql

a ,u-.po..::h:ttl de 'ua ,.\<.' C:tl~:·J,,. Ih'! ""k111 l·,,I'JI.< ,f, < 1 1'\ I 1\.\ I \'\li p,•r 1'1':11•' ,t 1pcrinr a
1.::1) ('- <.!tlto ..: \ intcl d1.h. ,.~ J\ ,, 1.111 ~·"'' ,1,· .-.d.!l' ;d,t,k I' :bl, r _•r !\L I'L'rt Hh.\,,1,, da "r.!l'lll
intt.:rna llll gu~n:l. <' li ;1ind.r Jh >r r~pc:ttda ' 'thjll'll"'''' qu·: lt>i.Jit;,·ln " f11C'>~Il\l pra;u.
ind...:po..:ndcrllcmo.:illL: d11 p: l~:llll<.:llt l> uh r 1~:tt• 'i IP ,k 'lilk 1111:1~, ,,., pela, ,u<.:...:'"'' <h ,.
contratualmente impro..:\ io;~ a d..:'i11llbiliLaç<,,·, l' llh'htiJt.l, ,-,,.., ,•. IUtr:h ptc·l 1-l:h. n,,..:glll':ld,) ,,
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MA TEUS DO MARANHAO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ N° 13.829.34410001-50

_

CANT.!I.NHEDEIMA

~ :;3 ~

Contrato Admin istrativo no 201 600 28/20 16
Processo Adminis tra tivo no 6582/20 15
Pregão Presencial no 003/2016
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE
SI C ELEBR AM O MUN ICÍPIO DE
SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA, ATRA VÉS
DA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MATEUS DO
MARANHÃO/MA E A
EMPRESA SEGNET
COMERC IO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
LTDA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVI ÇOS DE
LICENÇA E C ESSÃO DE DIREITO DE USO DE
LINK DE ACESSO A INT ERNE T.
O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA atraves da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MA TEUS DO MARANHÃO, s1tuada né! Praça aa Matnz n° 42 CEP 65470JOO. inscnta no CNPJ sob o n° 06 019.491/0001-07 neste ato representada pelo Secretáno
Mu nicipal de Saúde. Sr Jefferson LUIS P1nhe1ro Sousa portador do CPF n° 46' 863 763-04. a
seguir denominada CON TRATANTE e a empresa SEGNET COM ERCIO DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA LTOA, s1tuada na Av Anton1o Pere1ra Aragão n° 1087 - 8 . Centro São Mateus do
Maranhão/MA , 1nscrita no CNPJ sob o n° 17 404 .23210001-08 neste ato representada por seu
representante legal. Sr Marco Anton1o Castro portador elo CPF no 405 424 083-68, a seg u1r
denominada CONTRATADA. têm. en tre s1. aJustaclo o presente CONTRATO N° 20160028/2016 .
decorrente do Pregão n° 003/2016 formalizado nos autos do Processo n° 6582 /2015,
submetendo-se ás cláusulas e condiÇÕes abé!IXO e aos prece1tos rns •rtuidos pela Ler Federa l n°
10 520/0 2. aplicando-se. Decreto Munrc1pal n° 030/2015 subsrdrananente no que coubere m a
Lei Federal n° 8 666/93 a Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Le Complementa r n"
147/2014 e demars r'ormas regutamr-nlt1re~ pert1renks a e-specre
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJET O
Contratação de empresa especrallzada para a Prestação dos Sdvrços de lrcença e
cessão de dire1to de uso de llnk de acesso
nternet para atender as •ecessrdades da Secreta'·a
Mun icipal de Sa úde do Munrcipto de São Mateus do Maranhão/MA

a

CLÁU SULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
Vinculam-se ao presente Contrato rndepenoenterrle'lte de trarscrrção o Ed1tal do
Pregão n° 003/2016 a Proposta de Preços da CO NTRA TAOA e a respect•va Nota -:!e Empenho
CLÁUSULA TERC EIRA- DO VALOR
O valor deste Co'ltrato é de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mi l Rea is).

\

Descrição

~-·

Quantidade
Valor Un1t .
_(MesesJ _ RS (M ensa l)

Valor
Total RS

Fornec.mento de um 'rn~ de acesse a r<;.;;e rr _,, .1 1
cornr-~ta1ores- lntero·'-'· • ,, .~·
1'1··1, • 04
Mb (qu atro M egabits J.lOr scgundoj ·

oe

'l

4

98'él11l•é! ' ir··rr a de 8·:
lc:: ! d" lI ' •
drsponrvel O lrnk oe ver a se 11 ">tala :e> •10 oren•r
da Secretar a Mun•c•pa Je Sat,ce ;: J er'l!J'<'!-><>
i devera dar garanua de 80% de vo:-loc•oaoe c!9s 04 _

2i 000 00
/

/

I

-
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ESTADO DO MARANHÃ O
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MA TEUS DO MA RANHAO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ N° 13.829.34410001-50
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PROt:. jf(fJJ. 0021202_1
FLS. ~$_(/_T:=~::Ji;..--
RUB .

I Mbps tanto para aownfôad com0 para upload
vtn te e quatro horas por dta sete d1as po~ semar.a
O tempo m àxtmo pa•a solução oe oroblem as e oe
02 (duas) raras a ccnta r da aber' Jra no c"ar'la,..
O tempo maxtmo permtudo de queca do link sc:ra
de 08 (OitO) horas por mês sem penalidades Após
o período de 08 (ot to ) horas as penalidades setão
' as
seou iJ1 es
- ate 09 horas sem conexão no ll'ês M ~lta .:;,,
retenção de valores, de 05 ., '10 o~<tlo• "Jersa :o
contrato
· de 09 a • 6 horas sem cone:: \ ão "C Tt::S r·,íc~l ta tO L.
retenção dl" vaiCJres) oe 10ac dO , ::JIO' .,,ens;.ll l...
contrato
- Actma oe 16 ho·a s sen' c0n~.: • ào no "'E'S
progressão da multa e n· ~ í'..
a r1a s po· 'K ·a
até o hmtte de 30
su,e1:o na n,pot<::se:: de
remcidênc1 a à resc1sào con tratual
_ j SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Val o r Total Registrado RS
{V1nle t: Ouatro M Rc,!··

']t. 000

oõ

CLÁUSU LA QUARTA- DOS R E CURSOS ORÇAMENTARIOS
As despesas d ecorre ntes do presente Contra:c corre rão por conta d a seg u tnte
dotação orçamentán a.

_

UNIDADE
ORÇAMENT A RIA

l_

02 04
Secretana
Muntctpal de Saúde

ELEMENTO DE
DES PES A

CATEGORIA

DESCRIÇÃO

10 30 1 00 13 2 02C

rvldnV&nçêlo
"'
Func1onan,en:o
oa
Secretalo3 :Je SaL-0~:=

l,

•

'.'

Outros
·~.~r-.:.

FONTES DE
RECURSOS

::,t;;r v

·cs

Ue

: ·>ssoa

000 · Hecursos
O•dlf1anos

J.t• ·:·:a

CLÁUSULA QUINTA- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSO ES
A CONTRATADA ftca obr:g ao a a ace 1tar nas r·e~'lliJS concl1ções contratu ats os
acrésctm os ou supressões q ue se ftzerem •1ec.:ssa no-, att: 25, ('JIIlte-:: Cl'lC"l : or cento) do valor
do Contrato. d e a cordo com o constante no a1·! 65 § 1v da Let Feciera n'' 8 GGôrCJ3
.....CLÁUSU LA SEXTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O Con trato terá prazo de vtgén ct a ate 31 de Dezem b ro de 2016 contados a parttr
de sua assinatura . pod endo ser prorrogado por tgua ts e sucess1vos pe riodoc; a f tm de o bter
p reços e cond tções m a1s va ntajosos pa ra a Adm tntstraçao desde q lJe oemon strado o tnte resse
publico e a cnténo d o C o ntratante . até o lim tte d e 60 (sessenta J rneses conform e dtsposto no ar
57 tnciso 11. da Lei Fede ral n° 8666/93 sujetta sua eftcac ta a pub 11Caçã o no Jo rna l O ftc1 al dos
Munic íptos .
C L ÁUS ULA SÉTIMA - DA FORMA E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇ OS
1

r

Os servtços deverão ser pres ta dos 1a e spec,ttcaçãc e ·::j-.3'1t,a adec, espec ' tcadas no
Terrno de Referêncta (Anexo I) send o a.., e a tnobst:rva·1c1a cestas cono cões ,.,1p:1cara recusa
sern que c aiba q ua lquer ttpo de recl a m ação po1 pane 1a tna ettrr::J,en te
Executar os serv tços no prazo esi,oulacl c
Os serviÇOS d eve rã o s.=.r rres : a-!r·s
frete e dema ts despesas

<;-•

~'"'' O n"e

con ta em edttar

'l,.S r,1'<1 3 :;rt' 3 "élhl-' rea ; '. a··qente a
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RUB .

CLÁUSULA SÉTIMA- O BRIG AÇÕES DA CONTRATADA
São obngações da CONTRATADA
a) realizar o objeto nas condições . preços e prazos pactuados com oase no ed 1tal.
Termo de Referênc1a e em sua proposta .
b) fornecer todos os matertals para at1vação do serv1ço conforme especificado na
proposta, e entregá-los devidamente configurados com base no Termo de Referência
d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas no prazo de 05 rc1nco1 d1as con tados da
notificação dos F1scais do C ontrato. os serviços nos qua1s forem constatadas fa ll1as 1mperfe1ções
ou irregula ridades resu ltante s da execução ou do matenal empregado
e) executar os serv1ços objeto do contra to de acordo con1 as normas das
telecomunicações ut1hzando matena1s de qual1dade e homologados e ou ace1tos pel a ANA TEL
f) manter no local pessoal esoec,al1zado e dema1s elen .ertos ·1ecessar10s a perfeita
execução dos serv1ços
g) arcar com todas as despesas decorrentes do contra to 1nclu1nclo mão de obra.
1stribuição , seguros. tnbu tos. locações . matena1s e dema1s encargos InCidentes soore os
serv1ços contratados
h) assumir como exclusivamente seus os nscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material. mão de obra . aparelt1os e equipamentos necessanos para a boa e
perfeita execução dos serviços ,
i) responsabiliza r-se pela idoneidade e pelo comport amento de seus empregados,
prepostos ou subordinados . e ainda. por qua1squer prejuízos que sejam causados por estes ao
CONTRATANTE ou a terceiro s;
j) responder por quaisquer compromissos assum1dos com terce1ros

a1nda que

VInculados â execução do contrato
k) sujeitar-se â ampla e 1rrestnta íJscaiJzaçào por par:e do CONTRATANTE cabendolhe prestar todos os escla recimentos sol1c1tados e acatar reclamações formu'adas
I) responsab1l1zar-se pelos danos causados ao CO NTRATAN TE ou a terce1ros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serv1ços objeto do Contrato não podendo ser
argllldO. para efe1to de exclusão de resoonsao1lidade o fato ê1e o CONTRATANTE proceder a
fiscalização ou acompanhamento da execu ção dos refendos ser,.nços
m) arcar com todos os encargos de natureza traoai'IJSta prev,denc1ana ac1dentána
íibutána, admin1strat1va e civ1l decorrentes da execução dos se·v,ços obje:o Jo con!rato
n) manter durante toda a execução do Contrato !odas as ccno;ções oc t1ab1iltação e
qualificação. exigidas para a contratação

nos termos da Le1 8 666/93 e suas alterações

posteriores ;
o) Disponi bil izar número de telefone. e-mail exclus1vo para o Contratante. ou área em
sítio da Web para possibilitar ''Abertura de Chamados Tecmcos
p) Garantir sigilo e 1nviolab1l1dade dos dados trafegados _por me1o dos enlaces .
respeitadas as hipóteses lega1s de quebra de s1gilo das telecom unicações
q) Abster-se de ve1cular publicidade ou qualquer .:l:...:ra ,,..,forma::5o ace rc;:, da prestação
do serviço do contrato. sem prév1a autonzação do CON rRATANTE
r) Informar ao CONTRATANTE os nomes e contaios aos responsáveis pelo
acompanhamento do con trato e do técn1co para atendimento as soi1C1tações do
I IGestor/F1sca l do ,
Contra to.

"
Avenida Antonio Pereira A rag ão. 701. Cen tro. CEP: 65.470-000
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ES TADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O MA TEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Saude
CNPJ N° 13.829.34410001-50
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGU NDA - OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE
São obngações do CONTRATAI 1TE
a) Onentar a CONTRATADA acerca o a correta ex.::cução dos ser-t1ços contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos loca1s de traba ho
b) Dar conhec1mento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais horáno de trabalho e dema1s cond1ções ex1g1das
c) manter atualizados os documentos propnos dos reg st1os oe serv1ços que tenham
Sido realizados pela CONTRATADA
d) promover o acompanhamento e a f scal1zaçãc aos ser·nços se:... os aspec:os
quantitativo e qualttat1vo anotando em reg1stro p1 ópno as toda s as falhas detectadas e comun1car
à CONTRATADA as ocorrênc1as de qua1squer fatos que a se~ vfllHIO ex11am rned1das corret1vas
por parte desta:
e) Rejeitar. caso estejam inadequados ou Irregulares os serv1ços prestados pela
CONTRATA DA.
f) Not1f1car a CONTRATADA na ocorr~qc•a .!d s•:.a~ã pr-=·, ,, , ·1o t:::•' a"ieno1 pa1a
reparar corrig1r remover reconstrJ' ou s 1bst·tu · as suas .::vc,~nsas ...,.=. 1ouo ::, e•r parte os
serviços rea lizados em desacordo con' as regra::, deste _e;ntrato
g) Nouf1car a CONTRATADA em razãc j.:: q ... ala.:~· :Jes: r--p· ·-e,':c oas oor•gações
assumidas no contrato. alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas caso persista
de forma Injustificada. a irreg.;landade.
h) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conchA a 1nconven1ente de seus
empregados quando da execução dos se1v1ços ou na ocorrência de qua1squer fatos que a seu
cnténo. exijam med1das corretivas por parte desta.
i) Prestar as Informações e os esclarecimentos soliCitados pela CONTRATADA.
j) Efetuar o pagamento à Contratada depo1s de ;enf1cada a regulandade da rota
f1scallfatura de acordo com as cond1ções preços prazos estao.::lec1aos neste ccntrCJ to e nas
dema1s regras a elas aplicadas
k) Guardar e conser'lar os meios de acesso e :)L, equ pambr'ltos d1sporib1l1zados
mantendo-os em cond1ções tecmcas adequadas
I) Perm1t1r a retirada dos rne1os üC: acesso e o~. ~OLIIPoli' .;n;os sob s-.~a guarda na
hipótese de necessidade de troca destes ou ext1nção com• atua' Neste caso no prazo de 30
(tnnta) d1as contaoos a parttr oa :~ata oe cesa:1vaçao .J~"~S se·, :o::o
rn) Exercer qua1S'1uer ou:ras atllOL.IÇCes oer ,a;:::,, ~;1 .., r.;~, él'"e·1;rs :as uen·a s
normas aplicadas ao contrato ou sern:Jre q..:e o cx1g11 c mt:::resse rJa ;,c!:''•n str?Jç~o Puo.1ca
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente Contrato não podera ser objeto ae sul)contratação no toao ou em parte a
não ser com prév1o e expresso consentimento do CONTRA TANTC e sempre med1ante
mstrumento própno devidamente mouvado a ser publicado no Jor11éll OfiCia l dos Mun1c1pios
PARÁGRAFO PR IMEIRO - A acenaçao do CONTRATANTE ·-ão e" me a CONTRATADA de
responder pelos atos falhas . erros ou atrasos na execltção da locação subcontralada
PARÁGRAFO SEGUNDO - A subcontratada nao lera ne•1num •;mculo f1nance1ro com o
CONTRATANTE e estara obrigada a acenar suas aec1sões

Avenida Antonio Pereira Aragao. 701, Centro. CEP. 65.470-000
Págin a 4 de 9

\'

I '

..,,o~sso.

.

.•~u.,b!,,., \'
• ·j:<:> .
•... ,

ls

, - --

•:ltnc<l_ _ _ __

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MA TEUS DO MARANHA O
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ W 13.829.34 41000 1-50

CANTANHEOEiMA
PROC
FLS .

lífP)J/202,L
l>r

RUB .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALI ZAÇA O
A f1scal1zaç8o do ~ontrato sera ,::.fe:.JaCJ1 ~e'J Prn 1e ·,.r 1 U,.ntcwal :~ Sao Ma eus do
Maranhão que pooera a '-<~a quer tem::Jc .!eter:" nar c quP 1 1' " •<t:ssar:o <1 ··::gu a11zação ,las
faltas ou de fenos observados bem corno pr opot il aplicaçé'lo oas penauaaaes prev1stas na
Cláusula Déc1ma 01tava deste Instrumento
PARÁGRAFO ÚN ICO - A f1scal1zação não exclui nem redL,z a rbponsabtlldade da
CONTRATADA. 1nclus1ve perante terce1ros por quarsquer lrregul<mdade 'llperferções técn1cas
vic1os ou emprego de material llladequado ou de qualidade 1nfenor e na ocorrénc1a destes não
1mpltca co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agertes e prepostos
CLÁUSULA DÉCIMA QU INTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Os preços contratados manter-se-ão Inalterados pelo periodo de v1genc1a do presente
contrato, admitida a rev1são no caso de desequ1l1br1o da equação econorn1co f1nance1ra tn1c1al
deste instrumento
Os preços con tratados que sofrerem rev1sãc não ultr éipds~a·ão aos preços prat1cados
no mercado. mantendo-se a diferença percentual apuraoa enttc o valor orrg1n<.1lmente constante
da proposta e aquele v1gente no mercado a epoca da ass1natwa tJo cont'ato
Serão considerados CO!õipa;, 1e s com os de '''erca ~c. cs ::·r"!ços c:>n;ratados que 'orem
1gua1s ou tnfenores a mea1a daqueles aouracos pe o .:;e:;c· co•":Je:e:':<• aa Prek1t ..Ha Mun1c1pal de
São Mateus do Maranhão,MA
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO PAGAMEN TO
O pagamento será mensal efetuado pelo CONTRAT""NTE o::s:::r . a o ..- r r a:o de a:e 30 tnnta
dias após a apresentação da Nota F1scal na Secretana Mun1c1pal de Ad "run1stração e Ftnanças
mediante a apresentação de nota f1scal/fatura . acompanhada da Cert1dão de Debitas Relativos a
Créditos Tnbutános Federa1s e a Oiv1da Ativa da Un1ão CNDT e FGl S com validades
compatíveis á data do pagamento
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A nota f1scal1fa tura será confenaa e atestada po' serv1dor OlJ
comissão res ponsavel pelo acompanhamento dos serv1ços
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pelo CONl RATANl E d1retamente na
Conta Corren te da CONTRATADA. no Ban co Bradcsco f\genc1a 114 2-8 Cor ·a Corrente 182 -1.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos seJaP'1 efetuados opos o orazo estabelecidO no
caput desta cláusula o CONTRATANTE se obnga a pagar '11Uita d1âr•a de ': 02c do1s centésw os
por cento) sobre o valor da Nma F1sca Fa:..Jra até o h·n :c de 10°1 dez ocr cento\ desde que
para tanto não tenha concomoo a empresa
PARÁGRAF O Q UART O - Ocor•e, ao _ pagap·eq:c é'H :es d·: : •a::c · "<!do "''J caput o
CONTRATANTE Iara JUS a desco'ltc í1nan:.:e1·o <.:crrespo'1dePte LJ C 02'o 1<Jo1s centes1mos pot
cento) sobre o valor contrataoo por d1a oe a;~:ec pação <llé o "1 ic- :c '~ :; .de-..: ;;r ce··to,
PARAGRAFO QUINTO -O CONTRATANTF- pol!era dedL.:I' lC t'1C'1lante a pag ar os va1ores
corres pondentes a multas ou mden1zações dev1das pela Contratada
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente
de liquidação qualquer obngação ftnance1ra que lhe 'or 1mposta em 111rtude de penalidade ou
1nadun plênc1a, pelo descumpnmento oeste sontrato sem q.Je 1sso gere diro:::tto ao ·eaJustamento
do preço ou a atualização monetana

.

. I

CLÁUSULA DÉCIMA SÉT IMA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OB:ÍE :tO

/ ...

J

I

I

Após a conclusão da execução deste Contrato obser .ajas as c•sPOSIÇões do renno
de Referência determinado pela Autondade Competente apresentada oe a CONTRA T-A DA o
Avenida Antonio Per eira Aragão, 70 1, Ce ntro. CEP : 65. 4 70-000
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CONTRATANTE erntttrá o Termo de Recebtmento Deftnlttvo ressalvada a responsa btlidade c1vil e
éttco-profisstonal pelo servtço prestado r~os tern1os do art 73 §?" ela Ler Fc:deral n° 8 666/93
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA S PENALIDADES
O descumpnmento tota l ou oarc1a de .10a1qJer cvs ob119<.1ÇÕes oré.l estabelecidas
sujeitará a CONTRATADA as sanções rYevts tas 'la Le: Federal ~·' 1O 520:02 apltcando
substdtanamente a Let Federal n° 8 666,92
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso tnJusttftcado na execução dos servtços sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora dtária de 0.02% (dots centesu110s oor cento) do valor da
respectiva Nota de Empenho, a JUizo da Adm ntstração ate o ltm te o e 1O.:Jt, rde;: por cento)
PARÁGRA FO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá garanttda a prevta defesa. apltcar à
CONTRATADA. na hipótese de inexecução total ou parctal do Contrato as segutntes sanções
a) advertência :
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota ele empenho
c) suspensão temporána de parttctpação em ltcttação e t~npetiP11ento ele con tratar com a
Admtntstração. por prazo 'lãO supenor a 02 !dOIS) anos
d} declaração de intdonetdade para hcttar ou contratar con a Adrnrn c;tração P(tbhca
enquanto perdurarem os mottvos determtnantes da ountç5o ou ate (.:ut: SeJa promovroa
a reabtlttação perante a própna autonaade que aol:cou a penal dade
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções prevtstas nas alr•1eas a
conjuntamente com a prevista na altnea b

ç

e d po(Jet~to ser apltcadas

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONF~A I ADA ense ar o retarda•rh:n:o éla exec .... ção do certame
não manhver a proposta falhar ou fraucar na cxecc~ção co CJmratv ~or · portar-se ae modo
inidôneo , ftzer declaração falsa ou cometer fraude ftscal garanttdc o dtretto prevro da ampla
defesa. ftcará tmpedida de ltcitar e contratar com o Mun1cip1o de Sâo Mateus elo Maranhão/MA,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos. enquanto perdurarem os mot1vos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabtlttação perante a própna autondade que aplicou a penalidade . sem
prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das dema1s commações legats
PARÁGRAFO QUINTO - Caberá ao CONTRATANTE propor a apltcação das penalidades
previstas. mediante relatório ctrcunstanctado apresentando provas que ;usttftquem a proposição
PARÁGRAFO SEXTO- Apos a apltcação de qualquer penalidade sera fetta corruntcação esc•tta
à CONTRATADA e publicação no Jornal Oftctal do Muntcioto constando c f..mdamento lega l
~excluídas os casos de aplicação das penaltdades de advenenc 'a e •rulta de ·nota
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhtdas no prazo de 05 r.rnco ) dtas úte1s
contados da data da notificação. em conta bancá na a ser tnformada pelo CONTRATANT E
PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser '1escontacos dos pagamentos
devidos pelo CONTRATANTE OL1 r:obrados rJrretélmenti:: ca (;() 1'\TRA~:",Q,:.. 311'1gavel OL
JUdtctalmente
PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será fetto à CON rRATADA antes de pagas ou
relevadas as multas que lhe tenham s1do aplicadas
CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA RESCIS ÃO
Constituem motivos para a resctsão deste Contrato
//
}
- cumpnmento
.
.
Ias contratuais especr.1cacoes
' Jt .../ ~
1
a) o nao
de clausu
pro_re
oS'O .. ~r azos ./
b) o cumpnmento trregular de clausulas comratua1s espeé1f1cações proJetos ou

~

~~

prazos,
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c) a lentidão do seu cumpnmento levando o CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão do fornec1mento no prazo estipulado·
d) o atraso InJustificado no Jnic1o do fornec1mento
e) a paralisação do fornec1mento . sem JUSta causa e prévia comunicação o
CONTRATANTE ;

f)

a subcontrataçã o total ou parcta l do seu ObJeto a assoc1ação da CONTRATADA
com outrem . a cessão ou transferencta . total ou parctal bem como a fusão ctsão
ou incorporação

g) o desatendunento das determtnações regulares emanacas por comts são designada
para acompanhar e fiscaliza r a sua execução assm1 como as da Preíeitura
Municipal de São Mateus do Maranhão.
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução . an:::>tadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

i)

a decretação de falência ou a instauração de Insolvência civil

j)

a dissolução da CONTRATADA

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou
CONTRATADA. que prejudiquem a execução deste Contrato
I)

da

estrutura

da

descumprimento do dtsposto no tnctso V do ar\ 27 da Le t Federa• n° 8 666/93. sem
preJuízo das sanções penais cabive1s.

m) a fraude na execução do Contrato. o comportam ento de modo tntdôneo. a
declaração falsa e o come\tmen to de fraude fiscal . aplicando-se as sanções
prevista s no art. 7° da Le1 Federal n° 1O 520/2002
n) a ocorrência de caso fortUito ou de força matar
impeditiva da execução do Contrato

regularmente comprovada ,

o) razões de mteresse publico oe alta relevanc a e aP10io conheCHrento JUStJftcadas e
determmadas pela máx1ma autondade aa esfera adl'1t''•str"ltt''a a que esta
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no wocesso admultstrattvo a que se
refere o Contrato;
p) a supressão, por parte do CONTRATANTE de compras acarretando modificação
do valor inicial do Contrato além do llmtte perm1ttdo no § 1° do art. 65 da Lei
Federal n. 0 8.666/1 993. salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre
os Contratantes . nos termos do tnctso 11 . § 2° do art 65 da refenda Let
q) a suspensão de sua execução, por ordem escnta do CONTRATANTE . por prazo
superior a 120 (cento e v1nte) d1as. salvo em caso de caiamtdade públtca, grave
peti urbação da ordem tnterna ou gue rra. ou a1nda por repettdas suspensões que
totalizem o mesmo prazo. independentemente do pagamento obng atório de
indenizações pelas sucess1vas e contratualmente imorev1sta desmobilizações e
mobilizações e outras previstas assegurado a CONTRATADA nesses casos o
dire ito de optar pela suspensão do cumpnmento das obngações assumidas até que
seja normalizada a situação
r) o atraso supenor a 90 1noventa, a.as ucs pagamentos dev1dos pelo
CONTRATANTE decorrentes dos forrecl'nentos ''" re::eb1clos sa·vo em caso de
calamtdade pública grave perturbação da ordem 1nterna ou guerra assegurado a
CONTRATADA o diretto de optar pela suspensão de cumpnrnento de suas
obngações até que seJa normalizada a s1tuação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO · Os casos de rescisão contratual serão 'ormalmente mottvados nos
'
I
I
autos do processo. assegurado o contraditóno e a ampla defesa
PARÁGRAFO SEGUNDO- A rescisão deste Contrato poderá ser
; · ,.J •.J ...-/'...-_./

'l

J
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a) determmada por ato unilatera e escmo da Admtmstração nos casos enumerados
nas alineas ·a a ·o desta clausula
b) am1gavel. por acordo entre as partes reduz1da d tE:rmo nc P'OCt::~so da licttação
desde que haja conveméf1Cta para o CONTR.A TANil?
c) jud1c1almente . nos termos da legtslação
PARÁGRAFO TERC EIRO - Quando a resc1são ocorrer SCJr'' base r'as !c:'clS n a r desta
cláusula sem que haja culpa da CONTRATADA sera esta ressMctda eles p'eJ .tzos reg ularmente
comprovados que houver sofndo tendo aonda a1re:to aos oa~!dlllt:t';os oe·;oaos pela execução do
Contrato até a data da rescrsão
PARÁGRAFO QUARTO -A resCisão por oes<::umprtr'1ci1\0 da-:; claltSuoas CO:l,r<) k.d s acarretara a
retenção dos cred1tos decorrentes do Contrato a·e o t'111te aoc: prejL.t:-o~ causados ao
CONTRATANTE alem das sanções prev1stas neste tnstrurnentc
CLÁUSU LA VIGÉSIMA - DAS COMUNICAÇOES
Qualquer comunicação entre as partes a respe1to do presente Contrato só produztrá
efe1tos legais se processada por escnto med1ante protocolo ou outro meto de reg1stro. que
comprove a sua efet1vação não senao constderadas co'l1untcações ·.·erba s
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA PUBLI CAÇÃO
O CONTRATANTE fará publicar o extrato do presen te Contrato 'lC Jornal Oftc1al dos
Municipios , até o 5° (qu1nto) dra útil do mês segu1n te ao de sua assrnatura para que ocorra sua
publicação no prazo de 20 (vrnte) dias desta data
CLÁUSU LA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO FORO
F1ca eletto o foro da Jusuça EstaJua da Comarca tlc Sã:: ~,·la : eus do Maranhão/MA
com renúncia expressa de qualquer outro ;-~- "'18>S D'l'-'1 eg11G0 ';,.e :;e a parr1 ,: rlf', r quaisquer
dúvidas oriundas do presente •nstrurnento
E ass1m . por estarem de acordo ajus adas e co,tratada::. após I tlo e achado
conforme as partes a segu 1r f1rma·n o presente Cortra;c e"' :J3 :·es 1 as de rg"al teor e fo·,.,,a
para um só efeito. perante 02 (duas ) :estemunhas que tambt:m os s..;oscre·Jem
São Mateus do Maranhão (MAl 25 de Fevere rro 20 · 5

I

I

/
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J

Jefferson Luis Prnhetro Sous::~
Secretano Munrcrpa de Saude
CPF 46 7 863 ~,.)J C4
CONTRATANTE
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SEGNET CÓMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 17 404 232/0001-08
Marco An tonio Castro
CPF 405 424 083-68
CONTRATADA

TESTEMUNHAS :

}, CPF N°, '
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
A TO N° 2734 DE 30 DE ABRIL DE 2015

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO ANATEL, no uso de suas competências, consoante o disposto no art. 156 e incisos, do Regimento
Interno da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, aprovado pela Resolução n° 612, de 29 de
abril de 20 13;
CONSIDERANDO o disposto no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações,
aprovado pela Resolução n° 73, de 25 de novembro de 1998, no Regulamento do Serviço de
Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução n° 6 14, de 28 de maio de 20 13, e, ainda, o que
consta do processo n° 53500.027 163/20 14;
CONSIDERANDO q ue, conforme dispõe o § 1° do art. 10 do Regu lamento do Serviço
de Comunicação Multim ídia, não haverá limite ao número de autorizações para exploração do Serviço
de Comunicação M ul timídia, o que caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação, por configurarse desnecessária;

RESOLVE:
Art. 1° Expedir autorização à SEGNET COMERCIO DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA L TDA - ME, CNP J/MF n° 17.404.232/000 I -08, para explorar o Serviço de
Comunicação M ultim ídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exc lusividade, em âmbito nacional
e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.
Parágrafo único. O uso de radiofrequência, quando necessário, tendo ou não caráter de
exclusividade, dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos termos da
regulamentação e da respectiva consignação, que se dará med iante ato da Superintendência de Outorga
e Recursos à Prestação desta Agência.
Art. 2° Estabelecer que o preço devido pelo direito de explo ração do serviço de que trata
o art. 1o é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de acordo com o Regulamento de Cobrança de P reço
Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de
Satélite, aprovado pela Resolução no 386, de 3 de novembro de 2004, da Anatel.
Parágrafo único. A quantia referida no caput deste artigo será reco lhida na forma e no
prazo estabelecidos em notificação da Anatel à autorizada, sob pena de revogação automática deste
Ato e a consequente extinção da presente autorização.
Art. 3° Estabelecer que os equipamentos q ue compõem as estações de telecomunicações
do serviço devem ter certificação expedi da ou aceita pela Anatel, segundo as normas vigentes.
Art. 4° Estabe lecer que o prazo para o início da operação comercial do serviço, quando
este depender de sistema radioelétrico próprio, não poderá ser superior a dezoito meses, contado a
partir da data de publicação do ato de autorização de uso de radiofrcquênc ia no Diário Oficial da
União.
§ 1o O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado uma única vez,
doze meses, se as ·razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anat
Art. 5° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação
SlCAP: 2015.900.664.05
DATA: 30/4/2015
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO

EXTRA TO DO ATO N° 2734 DE 30 DE ABRIL DE 20 15

Processo n° 53500.027 163/2014. Expede autorização à SEGNET COMERCIO DE MATERIAI S DE
INFORMÁTICA LTOA - ME, CNPJIMF n° 17.404.232/000 I -08, para explorar o Serviço de
Com unicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional
e internacional e tendo co mo área de prestação de serviço todo o território nacional.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação
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RE~ÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO

ANATEL

FLS:

1001629253

4275780

r~ERVIÇO
Serviço de Comunicação Multlmldla
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ENDEREÇO DA ESTAÇÃO OU LOCAL DE OPERAÇÃO
Avenida Rodovia ria 1087 B

r

J JTUDE

DISTRITO

MUNiclPJO
SAO MATEUS DO MARANHAO

UF

::~c·~~CJ. (X)~ r2o2L
xxxxxxxxxxx

. . ...... .

MA

C ANTANt-iEOf.. MA

ESTAÇÃO SEM U_SO DE RADIOFREQUENCIA
TIPO DA ESTAÇAO
: Fl>ta sem Uso de RF
CAPACIDADE INSTALADA : 100 (MBits)
QTD. ACESSO INSTALADO : SOO

APUCAÇÃO

44W2aon3

SAO MATEUS DO MARANHAO

Centro

,,,.,,,.,,

LONGITUDE

045022137

BAIRRO

IMPRESSA EM

001{001
NO DA ENTIDADE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SEGNET COMERCIO DE MATERI AIS DE INFORMÁTICA L.TDA ·ME- CNPJ: 17.404.232 / 0001·08
NODA ESTAÇÃO

000046f2015·MA

N°:

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

~

RUB .

\

)!_ ;"\,
Em 1t1do Em

20/07/2015
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..-1

.15

1
eterminada
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VÁUDA ATÉ

VItor Ellslo Goes de Oliveira Menezes
_
!supe rintende nte d e Outorga e Recursos à Prestação

f

I
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CANTANHEDE/MA
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RUB.

A v. Rodoviaria, 1087-8, Centro- São Mateus do Maranhão- MA.
CNPJ n"17.404.23210001.{)8 - lnsc. Esl 124003117

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7°, XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

PREGÃO N° SRP - 009/2021
A empresa CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA

LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 17.404.232/0001-08, sediada na
Avenida Rodoviária 1087, Centro, São Mateus do Maranhão- MA,
representada pelo Sr. Anthony Henrique Castro de Oliveira,
portador da Carteira de Identidade n° 130610720000 GEJUSPC MA
e do CPF n° 004.363.443-51 , DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal.

São Mateus do Maranhão- MA., 26 de fevereiro de 2021

d/4
d'/~ C k oLp)q
AnthoJ?I'y Hen«que C. de Oliveira
Titular
RG. : 130610720000
CPF 004.363.443-51
(99) 98204-6975

Avenida Rodoviária, 1087-8 - Centro, São Mateus do Maranhão- MA.
Fone: (99) 99647-1781 -98151-8080 - E-mail: atendimento@cas.net.br
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AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
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11:11

PROTOCOLO: 201069962
DATA DO PROTOCOLO: 02/12/2020
NÚMERO DE REGISTRO: 21600170567
ARQUIVAMENTO: 20201 069962
EMPRESA: CAS TELECOMUN ICACOES EIRELI

FLS.
RUB .

.29
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Contrato (https:/lwww.empresafacil.ma.gov.br/sigf acil/contrato-sociaVdownload-contrato-

eletronico/arquivo/YXNzaWShZG91MjAyMDEyMDExODEzMDhfQ29udHJhdG9ITUFQMjAwNjM10TY1Ny5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP<
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AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CANTANHEDEJMA
•
•
•
•
•

PROTOCOLO: 201149079
DATA DO PROTOCOLO: 17/12/2020
NÚMERO DE REGISTRO: 21600170567
ARQUIVAMENTO: 2020 1149079
EMPRESA: CAS TELECOMUN ICACOES EIRELI

PRoc.J.J/OJ (J)J_ 1202l_

-:?9~
RUB._ ====~=:!::====-'

FLS.

~~::a Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacillcontrato-socialldownload-contrato-

eletronico/arquivoiYXNzaWShZG9fMjAyMDEyMTcxMTQyMTFfQ29udHJhdG9fTUFQMjAwNjQxMTU40S5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP2
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Acesso à informação

~- Receita Federal

Participe

Serviços

Legislação

Canais

CANTANHEOE/MA
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CERTIDÃO

FLS.

RUB.

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão
CNPJ : 17.404.232/0001-08
Data da Emissão : 20/1 0/2020
Hora da Emissão : 09:47:30
Código de Controle da Certidão : 9BB8.B60D.3352.08DD
Tipo da Certidão : Negativa
Certidão Negativa emitida em 20/10/2020, com validade até 18/04/2021 .

[ Página Anterior

J
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Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

c.~N · .\~:~E DEIMA

N° da Certidão: 073309/21

PROC.J.

Cf()J ml:t202j_

FLS.~-~4----

Data de Validade: 16/06/2021

RUS .

Data de Emissão: 16/02/2021 08:18:50
Inscrição Estadual: 124003117
CPF/CNPJ : 17404232000108
Razão Social: CAS TELECOMUNJCACOES EIRELI

li

~

___

Resultado da Validação da Ce rtidão NegatlvaDividaAtiva de Divida Ativa
c,:NTANHEOEJMA

CERTIDÃO VÁLIDA!

PP()Ç

,j..qoJw

F L~---·- ~

N° da Certidão: 057742/20
Data de Validade: 16/03/2021

RUB . _ __

Data de Emissão: 16/11/2020 08:27:56
Inscrição Estadual: 124003117
CPF /CNPJ: 174 04232000108
Razão Social: CAS TELECOMUN ICACOES EI RELI

11

/2021

t-'agma Ini Cial (lportaLma.saomareusllogm.xmmiJ t
Validaçâo de Documentos (/portal.ma.saomateus/UC0035ValidarDocumentorr0035L-validar-documento.xhtml)
Informações Gerais da Certidão Negativa I

() A+

A-

Serviços
IPTU (/portal.ma.saomateus/UC00851PTUrr0085L-display-iptu.xhtml)

ITBI (/porta l.ma .saomateus/U C00861TB lrr0086L-display-itbi .xhtml)

ISS (/portal.ma .saomateus/U C00871 SSrr0087L-d isplay-iss .xhtml)

Certidões (/portal.ma.saomateus/UC0084EmitirCertidaorr0084L-emitir-certidao.xhtm l)

Validação de Documentos (/portal.ma.saomateus/UC0035ValidarDocumentorr0035L-validar-documento.xhtml)

Legislação Tributária {lportal.ma.saomateus/UC0088Legislacaorr0088L-display-legislacao.xhtml)

Informações Gerais da Certidão Negativa
Documento valido.

=Opções (/portal.ma.saomateus/UC0035ValidarDocumentorr0035L-validar-certidao-negativa.xhtm l)
Dados da Certidão Negativa

Número

Data do Requerimento

Data de Validade

17

18/01 /2021

19/03/2021

Dados do Contribuinte

CPF I CNPJ

Nome I Razão Social

17.404.232/0001-08

CAS SERVIÇO DE COMUN ICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA- ME

Endereço

AVEN IDA ANTONIO PEREIRA ARAGÃO, 1087, A, CENTRO, São Mateus do Maranhão- MA, CEP: 65.470-000

Llnks úteis

(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/)

Receita Federal
(http://www.receita.fazenda.gov.br)

SIMPLES
NACIONAl

(https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/)

Atendimento ao Cidadão:
das 09h às 16h
Contato:
http://www.saomateus.ma.gov.br/ Telefone: ()

Prefeitura de São Mateus
Endereço:
Rua do Verão, 42- Centro São Mateus do Maranhão- MA, CEP: 65470-000

:agma IniCial lfpOnal.ma .saomaieUSIIOQin .XntmiJ I
Validação de Documentos (/portal.ma.saomateus/UC0035ValidarDocumento/T0035L-vali dar-documento.xhtml)
Informações Gerais do Alvará de Funcionamento

I

() A+

Serviços

I

P R nr
FLS.

•• - •• ··I~ ' !: DE/MA

J-__3C(aJ002
/202_1
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Rue: ·

I PTU (/portal.ma .saomateus/U C00851 PTU/T0085L-d isplay-iptu .xhtm I)

A-

.

_=:__--tl~·---

ITB I (/portal.ma .saomateus/U C00861TB I/T0086L-display-itbi .xhtml)

ISS (/portal.ma .saomateus/UC00871SS/T0087L-display-iss .xhtm I)

Certidões (/portal.ma.saomateus/UC0084EmitirCertidao/T0084L-emitir-certidao.xhtm l)

Validação de Documentos (/portal .ma.saomateus/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml)

Legislação Tributária (/portal.ma.saomateus/UC0088Legislacao/T0088L-display-legislacao.xhtml)

Documento valido.

=

Opções (/portal.ma .saomateus/U C0035Va lidarDocu mento!T0035L -va lidar-alvara-fu ncionamento. xhtml)

Informações Gerais do Alvará de Funcionamento
Dados do Alvará

Número

Data de Emissão

Data de Validade

CNAE

2215

11/01/2021

31/12/2021

6110803 - Serviços de comunicação multimí · - SCM

Item da Taxa
329- SERVIÇOS: 61 . PROVEDORES DE ACESSO AS
REDES DE COMUNICAÇÃO

10/02/2021

Histórico

Data

Descrição

Situação do Alv

08/01/2021 09:41:16

Geração de Alvará de Funcionamento

Taxa Gerada

11/01/2021 09:17:25

DAM Pago

Taxa Paga

11/01/2021 09:21:25

Deferimento de Alvará

Alvará Emitido

Dados do Imóvel

Inscrição

Endereço

1-\Vt::I\IIU/-\ 1-\1'11 UI\IIU t"'t::rlt::lrll-\ 1-\rli-\\..:11-\U, I UO/, vt::l'l l rlU, vaU IVIalt::U::i UU IVIara llll aU - lVII-\, vt::r- :

65.470-000
Área do Terreno (AT)

Área Total Construfda

4,00

24,00

CANTANHEDEJMA

PRoc.l (t OJ WfJt2o2J
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FLS .
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Dados do Contribuinte

CNPJ

Razão Social

17.404.232/0001 -08

CAS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMfDIA LTDA- ME

Outras Informações

Observação

O CONTRIBUINTE DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS ESTABELECIDAS NOS CÓDIGOS TRIBUTÁR IO E DE
POSTURAS DO MUNICfPIO.

Links úteis

, ..•tp://www.portaldoempreendedor.gov.br/)

(http://www.receita.fazenda.gov.br)

SIMPLES
NACIONAL

(https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/)

Atendimento ao Cidadão:
das 09h às 16h

Contato:
http://www.saomateus.ma.gov.br/ Telefone: ()

Prefeitura de São Mateus
Endereço:
Rua do Verão, 42 - Centro São Mateus do Maranhão - MA, CEP: 654 70-000

FLS. _

_..;;~H-::---

RUB.

Dúvidas mais Frequentes I Início 1 V - 1

Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regu laridade do Empregador.

Inscrição: 17.404.232/0001-08
Razão social: CAS SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA ME

Data de
Emissão/Leitura

Data de Validade

Número do CRF

18/02/2021

18/02/2021 a 19/03/2021

2021021802401498162442

30/01/2021

30/01/2021 a 28/02/2021

2021013003543049396634

/01/2021

11 /01 /2021 a 09/02/2021

2021011103200120432206

23/12/2020

23/12/2020 a 21 /01/2021

2020122304333386030569

04/12/2020

04/12/2020 a 02/01/2021

2020120403123780604180

15/11/2020

15/11 /2020 a 14/12/2020

2020111502493023900406

27/10/2020

27/1 0/2020 a 25/11/2020

2020102704133370035505

08/10/2020

08/1 0/2020 a 06/11/2020

2020100803385793628923

19/09/2020

19/09/2020 a 18/1 0/2020

2020091903525959128813

31/08/2020

31/08/2020 a 29/09/2020

2020083103465451400059

12/08/2020

12/08/2020 a 10/09/2020

2020081204133683138562

24/07/2020

24/07/2020 a 22/08/2020

2020072404054086411140

05/07/2020

05/07/2020 a 03/08/2020

2020070503372756179691

18/03/2020

18/03/2020 a 15/07/2020

2020031803492800416468

P"\/02/2020

28/02/2020 a 26/06/2020

2020022803044727303277

09/02/2020

09/02/2020 a 09/03/2020

2020020902420514675003

20/01/2020

20/01/2020 a 18/02/2020

2020012008165585319573

01/01/2020

01/01/2020 a 30/01/2020

2020010105072657715389

13/12/2019

13/12/2019 a 11/01/2020

2019121304454380877140

23/11/2019

23/11/2019 a 22/12/2019

2019112304021809025380

03/11/2019

03/11/2019 a 02/12/2019

2019110308162895568537

15/10/2019

15/10/2019 a 13/11/2019

2019101505062335857970

26/09/2019

26/09/2019 a 25/10/2019

2019092602190322387164

07/09/2019

07/09/2019 a 06/10/2019

2019090702022735209868

19/08/2019

19/08/2019 a 17/09/2019

2019081901060092669450

31/07/2019

31/07/2019 a 29/08/2019

2019073102033831466270

12/07/2019

12/07/2019 a 10/08/2019

2019071202031418545116

23/06/2019

23/06/2019 a 22/07/2019

2019062305360578399588

04/06/2019

04/06/2019 a 03/07/2019

2019060401425253067980

16/05/2019

16/05/2019 a 14/06/2019

2019051601594225122251

27/04/2019

27/04/2019 a 26/05/2019

2019042702092393145478

, (I

LIQlQ Ut:

Emissão/Leitura

Data de Validade

Número do CRF

08/04/2019

08/04/2019 a 07/05/2019

2019040801 073635018894 r---::CA
:-:-N:=TA
:-:-N-::H-=-ED_EJ_M_
A_ _

20/03/2019

20/03/2019 a 18/04/2019

2019032002074225021192

01 /03/2019

O1/03/2019 a 30/03/2019

2019030102055741020090

Resu ltado da consulta em 26/02/2021 10:07:27

...

PROr:j.~OJCKJtl

:~:.

02

4=

/202J

CANTANHEDEIMA

PRoc.Jt.(Q~ ODI-120J_
FLS .
RUB.

5 Q }l' \d•::

JUS ICA DO TRA ALHO
Tribunal Superior do Trabalho

Buscar

O que é CNDT
Regulamentação
Período de Regularização
Problemas Técnicos
Perguntas Frequentes
Estatfsticas da CNDT

Validação de certidão de débitos emitida
O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao
interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.
Operação efetuada com sucesso.

(

Compatib ilidade

Internet

Google

Firefox

Explorar

Chrome

12.0

8.0

38.0

Para atendimento aos sistemas nacionais CNDT. DEJT. Malote Dioital e e-DOC. lioue:

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
•
•
•
•
•

PROTOCOLO: 200402250
DATA DO PROTOCOLO: 25/06/2020
NÚMERO DE REGISTRO: 21200848477
ARQUIVAMENTO: 20200402250
EMPRESA: CAS SERVICO DE COMUN ICACAO MULT IMIDIA LTDA- ME

*

CANTANHEDEJMA
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FLS.
RUB .
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. . Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-sociaUdownload-contratoeletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMDA2MjUxNTAxNTFfQmFsYW5jb19NQUUyMDAwMjc1MTYylnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE21

AUTENTICIDADE DE LIVROS
CANTANHEOEIMA
PROC.
PROTOCOLO: 210274840
• DATA DO PROTOCOLO: 26/0212021
NÚMERO DE REGISTRO: 21600170567
EMPRESA: CAS TELECOMUNICACOES EIRELI

Lc1oJ oo:J /2° 2.1

'. .1.'---lá~--o
FLS. _ • . 3 _t.Je
RU E:. .

- Termo de Autenticação (hllps://www.empresalacil.ma.gov.br/siglaciUconlrato.social/download-contraloeletronicolarquivo/MjAyMTAyMjMxNDAOMTVNGVybW9BdXRibnRpY2FjYW9ITUFFMjEwMDM4MzkxMF8yMTAyNzQ4NDAucGRm/downloadl21pessoa/17522/co_proloc

CRC

CANTANHEDEIMA

PRocj..~ OJOOtl-!202.{
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FLS.
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SÃO LUÍS 26.02.2021

Consulta certidão eletrônica:

DHP

N°

MA/2021/00000980 É VÁLIDA

Impressão : 22.02.2021
Validade : 23.05.2021

Profissional :
Nome : NALITON CAMPOS PEREIRA
Número Registro CRC : MA-012549/0- CONTADOR
CPF : 035.972.343-80
Finalidade : EDITAlS DE LlCITAÇÃO

Consultado em 26 de fevece;,o de 2021 . /
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrôn icas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado . A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/02/2021 10:16:32

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: CAS TELECOMUNICACOES E IRELI
CNPJ: 17.404.232/0001 -08

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

........

1/

/

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

I

~
v

Órgão Gestor: CNJ
I
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empr·esas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP- Cadastro N acional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

~

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica v isa atender aos princípios de simplifica~

CANTANHEDEJMA
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 20 14, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto D 0 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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