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ESTADO DO TOCANTINS 

PODER LEGISLATIVO 
CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 

Dispensa de Licitação n2  00212020 

Reconheço e Ratifico a dispensa do certame licitatório para a referida: CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ, REFERENTE OS MESE DE JANEIRO A 

DEZEMBRO DE 2020. Em consonância com a justificativa apresentada, e certificação de 

disponibilidade orçamentária e financeira, bem como, emissão de Nota de Orientação 

Técnica expedida pelo Setor de Controle Interno desta Casa de Leis, com base nos 

termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 (atualizado pelo Decreto 9.412/18; 18 de 

junho/2018); e alterações posteriores; onde reza que: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez ( ... ); 

Dessa forma e em obediência ao dispositivo legal acima mencionado a presente 

prestação de serviços é na importância de R$600,00 (seiscentos reais), estando assim, 

dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei de licitações. 

Câmara Municipal de Brejinho de Nazaré, aos 06 de janeiro/2020. 

À%L4 
LINDOMAR ANDRADE DIAS - 

Presidente da Câmara de Brejinho de Nazaré 



a 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 

Estado do Tocantins 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N° 00412020 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 25.042.58110001-55, 
representada por sua presidente, Vereador LINDOMAR ANRADE DIAS, 
brasileiro, casado, agente comunitário de saúde, inscrito no CPF sob o n° 
006.214.521-57 e RG ri0  153.157, residente e domiciliado na Prâça Nossa 
Senhora de Nazaré n°676, Cep. 77.560-000, Brejinho de Nazaré —TO. 

Contratado: Francisco Eudiones de Andrade, brasileiro, técnico em 
informática, portador da cédula de identidade R.G. n° 1022510 e inscrito no 
CPFIMF n° 059.253.961-03, residente e domiciliado na Av. Pedro Ludovico, 
centro, Brejinho de Nazaré - TO. 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços de manutenção 
de computadores e Impressoras, têm entre si justos e acordados quanto segue: 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula 18.  É objeto do presente contrato a prestação do serviço de instalação 
e manutenção de computadores e impressoras da Câmara Municipal de 
Brejinho de Nazaré - TO. 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Cláusula 28.  O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as 
informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os 
detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele 
deve ser entregue. 

Cláusula 38•  O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e 
condições estabelecidas na cláusula 58• 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Cláusula 48•  É dever do CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do 
presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de 
serviço contratada. 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE. PAGAMENTO 



Áw. 
CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 

Estado do Tocantins 

CLÁUSULA 5 ,1. o presente serviço será remunerado pela quantia mensal de 
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referente aos serviços efetivamente 
prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de 
pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes. 

CLÁUSULA 6.  O presente contrato terá vigência a partir da data da assinatura 
ate dezembro de 2020, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte 
interessada notificará a parte contraria, por escrito, com antecedência. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A rescisão do presente instrumento de contrato, não 
extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si a para com 
terceiros. 

DO FORO 

CLÁUSULA P: As partes elegem o Foro de Porto Nacional, para dirimir 
judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato. 

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) 
vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo: 

Brejinho de Nazaré, 06 de janeiro de 2020. 

Francisco Eudiones de Andrade 
Contratado 

Câmara de Brejirfho de Nazaré 
Lindomar Andrade Dias 

Contratante 

Testemunhas: 

1•- 

CPF:Q3't cs'1bi ..- 60 
24LaÀ;AA ob). 
Nome: 
CPF: Qla.se.so,fl- 


