
ANO IV - RECURSOLÂNDIA, SEXTA - FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022 - NO  194 - SUPLEMENTO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE RECURSOLÂNDIA - TO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

SUMÁRIO
PÁGINA

PORTARIA Nº. 202 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 01
ERRATA 01
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 014/2022. 02

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Carlos Vinicius Barbosa da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 202 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Dispõe sobre a revogação da portaria  nº183, e dar 
outras providências”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conferidas pela a Lei 
Orgânica do Município de Recursolândia, 

RESOLVE: 

Art. 1º - REVOGAR a portaria 183, publicada no diário 
oficial do município de Recursolândia, sob a Edição de nº 181 de 31 
de Janeiro de 2022.. 

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
com efeitos retroativos a partir de 31 de Janeiro de 2022, ficam 
revogadas disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE E 
PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, 25 de 
Fevereiro de 2022.

CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal

ERRATA

A Portaria nº 182 de 03 de Janeiro de 2022 publicado na 
edição suplemento nº 182 de 31 Janeiro de 2022 do Diário Oficial do 
Município de Recursolândia, tem pela presente, por lapso de digitação 
as seguintes correções: 

Onde se lê: 
Portaria nº 182 de 03 de Janeiro de 2022;

Leia-se: 
Portaria nº 182 de 31 de Janeiro de 2022, e;

Onde se lê: 
com efeitos retroativos a contar de 01 de Dezembro de 2021;

Leia-se: 
com efeitos retroativos a contar de 01 de Janeiro de 2022.

A Portaria nº 187 de 03 de Janeiro de 2022 publicado na 
edição nº 184 de 09 Fevereiro de 2022 do Diário Oficial do Município 
de Recursolândia, tem pela presente, por lapso de digitação as seguintes 
correções: 

Onde se lê: 
Portaria nº 187 de 03 de Janeiro de 2022;

Leia-se: 
Portaria nº 187 de 09 de Fevereiro de 2022.

A Portaria nº 195 de 18 de Janeiro de 2022 publicado na 
edição nº 189 de 16 Fevereiro de 2022 do Diário Oficial do Município 
de Recursolândia, tem pela presente, por lapso de digitação as seguintes 
correções: 

Onde se lê: 
Portaria nº 195 de 18 de Janeiro de 2022;

Leia-se: 
Portaria nº 195 de 16 de Fevereiro de 2022.

A Portaria nº 197 de 17 de Fevereiro de 2022 publicado na 
edição nº 190 de 17 Fevereiro de 2022 do Diário Oficial do Município 
de Recursolândia, tem pela presente, por lapso de digitação a seguinte 
correção: 

Onde se lê: 
COORDENADORA DE PROGRAMAS do Município de 

Recursolândia,

Leia-se: 
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE 

EDUCAÇÃO do Município de Recursolândia,

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 

Prefeitura Municipal de Recursolândia/TO, 25 de Fevereiro de 
2022. 

CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 014/2022.

Processo Administrativo nº: 178/2022

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, 
pessoa de direito público, Estado do Tocantins, com sede a PRAÇA JOSÉ TAVARES S/N 
– CENTRO – RECURSOLÂNDIA/TO, CNP: 37.421.146/0001-10, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal o Sra. 
CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA, CPF: 016.779.161-33, brasileiro, Agente 
Político, residente e domiciliado nesta cidade.

CONTRATADA:DM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua 18, nº 02, Quadra 188, Casa 02, Residencial Prime II, 
Jardim Aureny III, CEP: 77.062-076, Palmas/TO, inscrita no CNPJ nº 43.949.953/0001-66, 
por seu Representante Legal, Sr. DANILO RODRIGUES ANDRADE, brasileiro, casado, 
engenheiro civil CREA-TO nº 320356/D-TO, portador do RG: 931.513 SSP/TO,  e CPF: 
020.558.341-50, residente no endereço acima descrito, têm justos e certos o presente 
Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL:

1.1 A presente contratação dar-se-á através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
a qual está fundamentada no inciso I do artigo 75 da Lei de Licitação nº 14.133 de 01 de 
Abril de 2021, conforme processo administrativo nº 178/2022, que passam a fazer parte 
integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO:

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RECONHECIDA 
PELO CREA-TO, PARA ELABORAR PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (BDI, QCI) MEMORIAL DESCRITIVO E 
MEMORIAL DE CÁLCULO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS:

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços em perfeita harmonia e 
concordância com as normas adotadas pelo CONTRATANTE, com especial observância 
ao termo de referência deste contrato e seus anexos.

A CONTRATADA e o (s) profissionais responsáveis pela execução dos serviços 
deverão manter inscrição no CREA do Tocantins durante todo o período deste contrato, ou 
apresentar o visto da unidade regional de referido Conselho neste Estado.

A CONTRATADA deverá manter, no local de execução do objeto, Livro de 
Registro Diário da Obra, sempre à disposição da Fiscalização.

A CONTRATADA não poderá substituir profissional indicado como 
Responsável Técnico pelos serviços sem autorização expressa da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura.

A substituição de Responsável Técnico somente poderá ser autorizada se o 
novo profissional indicado comprovar ser funcionário ou sócio da empresa e detentor de 
Atestado de Capacidade Técnica na forma legal.

A CONTRATADA poderá subcontratar os serviços constantes no objeto, em 
casos excepcionais, excluída aquelas de maior relevância indicadas no Edital, no limite de 
até 30% (trinta por cento) do total da obra, com prévia autorização da CONTRATANTE, 
observados os termos legais descrito na lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021.

A CONTRATANTE deverá:
a) - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação 

dos serviços e promover os pagamentos dentro dos prazos convencionais;
b) – Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais 

direta e indiretamente aplicáveis às contratações públicas;

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E PRORROGAÇÃO:

O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
Assinatura. E poderá ser prorrogado por igual período. 

Os serviços contratados deverão ser concluídos dentro do prazo estabelecido 
no cronograma, no total de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem 
de Serviços.

O requerimento da CONTRATADA para prorrogação deverá ser protocolado 
em até 10 (dez) dias, nos casos acima mencionados nas letras “a” e “b”, ou 48h (quarenta e 
oito horas), quando ocorrer o aludido na letra “c”, todos do item 4.3, do ato, fato ou evento 
alegado como causa do atraso.

As prorrogações autorizadas serão concedidas independentemente de alteração 
contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇOS E PAGAMENTOS:

Pelos serviços contratados e efetivamente executados, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA os preços constantes de sua proposta. 

Fica expressamente estabelecida que os preços contratados incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a completa execução dos serviços.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais 
os acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), dos serviços 
que se fizerem necessários, sempre precedido da indispensável justificativa técnica, tendo 
como base o valor inicial do contrato, em conformidade com o disposto na Lei 14.133/2021.

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis, a partir da data assinatura do 

contrato, conforme da apresentação da proposta.
A CONTRATANTE somente pagará à CONTRATADA mediante a apresentação 

das respectivas notas fiscais vinculadas aos serviços efetivamente executados, conforme 
critérios e preços constantes na proposta.

A comprovação de regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Prefeitura 
Municipal de Recursolândia - TO. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR:

7.1 O valor total do presente contrato, é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO DE RECURSOS.

8.1 As despesas com a execução do objeto contratado correrão à conta da 
dotação orçamentária: 3..4.4.122.402.2.004, Despesa: 339039/99, Fonte: 1.500, Ficha: 00103

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá sujeitar 
a CONTRATADA às seguintes sanções penais: Multa de 10% (dez por cento) do valor global 
do contrato, no caso de inexecução total da obrigação contratual;

Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não 
cumprida, no Caso de inexecução parcial da obrigação;

Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
o Município de Recursolândia, pelo prazo que for fixado pela Administração Pública em 
função da natureza e da gravidade da falta cometida;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.

As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido pelo 
CONTRATANTE, não sendo possível, deverão ser recolhidas pela CONTRATADA em 
até 30 (trinta) dias, contando da intimação, sob pena de inscrição em Dívida Ativa para 
cobrança judicial.

A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa 
ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

A CONTRATADA será cientificada, por escrito, da multa aplicada, ficando com 
o prazo de 05 (cinco) dias para, se o desejar, recorrer ao Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO DO CONTRATO:

O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, 
ou bilateralmente, mas sempre atendida a conveniência administrativa no interesse do 
Serviço Público.

Em qualquer hipótese de rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor 
dos serviços executados.

Ocorrendo rescisão por qualquer motivo, a CONTRATADA responderá se for 
o caso, por perdas e danos, cobrados administrativamente ou judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TRIBUTOS E SEGUROS:

É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, encargos 
sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:

As questões omissas e/ou oriundas deste contrato serão dirimidas no Foro da 
Comarca Itacajá/TO.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em três 
vias de igual teor e forma, para que surta os seus efeitos legais e jurídicos, na presença de 
duas testemunhas idôneas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA - Estado do Tocantins, 
14 de Fevereiro de 2022.

________________________________________________
CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

__________________________________________
DM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 43.949.953/0001-66
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

________________________________________
CPF:

________________________________________
CPF:
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