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A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará vem apresentar análises de um
Sistema de Gestão Tributária, juntamente com a equipe de T.l (Tecnologia de
lnformática) e com o Departamento de Tributos; verificamos que os sistemas que
passaram pelo departamento, que a maior dificuldade era o suporte sobre o produto,
onde nos trazia grande dificuldade de desenvolver os nossos processos, diante da

situação passamos pesquisar software que pudesse melhorar este quadro com mais
qualidade doberviços.
Optamos por um Sistema que já está a mais de 23 anos no mercado do Estado do
Pará, onde todas as prefeituras que atendem, em torno de 30% dos municÍpios do
Pará, conforme algumas "DeclaraçÕes de Capacidade Técnica" em anexo. Vimos que
mais de 90% das prefeituras não mudaram o sistema, portanto depois de uma
demonstração constatamos que nos atendia todos oS noSSoS . requisitos e
necessidades. A empresa GOVtI CONEXÂO E SOLUÇÃO DE INFORMAftCn EIRELI-
ME, CNPJ: 04.568.900/0001-90 o qual representa, com exclusividade no estado do

Pará, a empresa TECNOLÓGICA, conforme contrato em anexo. É uma empresa líder
no mercado com ampla experiência no ramo de "arrecadaçáo municipal" que mantém
em seu quadro de funcionários e parceiros, especialistas no segmento de Receitas
Próprias Municipal, no qual nos fornece sempre que precisarmos assessoria e consulta
previa sem ônus adicional.

Conforme a equipe de lnformática da prefeitura'e outros assessores, foi analisado os

seguintes quesitos tecnológicos e funcionais:
1-- O gerenciador de banco de dados - SGBD's, os sistemas deverão usar banco de

dados freeware, opensource e multiplataforma, a fim de garantir portabilidade e

independência de suporte, eliminando o vÍnculo obrigatório a um único fornecedor,

além de eliminar o TCO (Total Cost of Ownership - Custo Total de Propriedade).

2- Os sistemas/módulos deverâo rodar nos equipamentos disponibilizados pela

Prefeitura Municipal, em ambiente linux e em ambiente web'
3- Possibilitar a seguranga total dos dados, mantendo a integridade do Banco de

Dados e conter mecanismos de proteção que impeçam a perda de transaçÕes já

efetivadas.
4- Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem

impressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a visualização dos

relatórios em tela; exportar em arquivo PDF com a possibilidade de assinar

digitalmente.
S- Permitir selecionar no momento da impressão do relatÓrio qualquer impressora

disponÍvel na rede, e ainda a opção de enviar direto para um email - colaborando

com o meio ambiente.
6- As atualizaçóes deverão estar disponÍveis na internet ou serem remetidas por meio

digitala critério da contratante.
7- Põssibilidade de recuperar o banco a partir do arquivo de transaçâo (log).

B- Possibilitar o acesso ao banco dados de fora do ambiente da prefeitura

(remotamente) em casos de necessidade.
g- àermitir que o relatório desenvolvido pelo usuário fique no banco de dados

disponÍvel a todos os usuários do sistema, e que integre ao backup dos dados do

sistema.
10- Possuir consulta rápida aos dados cadastrais dos sistemas, sendo generalizada

através de botão de funçâo, com acesso de qualquer local do sistema. Estas

funçÕes deverâo ser dinâmicas, e se adaptarem à utilização de cada usuário.

1'l- Os sistemas/modulos deverão permitir a técnica de multitelas. Por exemplo,

manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatorios distintos.
12- A Linguagem do desenvolvida para execução operacionalda informação;

13- a Gestão das Receitas Proprias Municipais e Fiscalização;
14- E outros atributos.
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15- Além do mais o sistema aderido poderá ::: ,::ts5l::f,oftfl3f{rt'yfint 

1:Contabilidade que a prefeitura venha usar, respeitando\ o NBCASP - Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e preparado para PCASP

(plano de Contas Aplicadas ao Setor Público), no qual-é tendência emergente dos

àrgaos públicos que passarão a contar a partir de 2015-J9.T um Plano de Contas

pa-dronizado nacionalmente, que foi desenvolvido pela STN/CFC em conjunto com

a classe contábil, e que permitirá ao contador público registrar e acompanhar todos

os novos fenômenos que estão sendo trazidos pela contabilidade. A padronização

trará benefícios para toda a classe contábil, visto que todas as entidades de todos

os estados da federação passarâo a falar a mesma língua, além de permitir uma

consolidação nacional das contas de forma simples e confiável.

16- Optamos iambém pela empresa que fique encarregada, também, do lançamento

anual do lpTU do município e responsabiliza pela a entrega dos carnês do IPTU,

desta forma agilizamos o lançamento e evitamos erros que ocorrem quando outra

fica encarregada pela a impressão e a demora pela a entrega'

O presente projeto é decorrente do diagnostico realizado na Prefeitura Municipal

Santa lzabel do Pará, e intenta colocar os gestores pÚblicos da respectiva prefeitura a

par de todos procedimentos necessários a serem tomados com relaçáo à implantaçáo de

todos os processos e sistemas para o bom funcionamento dos processos internos e

externos, que é a modernização e melhora no controle da arrecadação tributária do

municíPio.

Trata-se da implementação de nova geraçáo de aplicativos relacionados à

administraçáo tributária da Prefeitura, visando à modernização da gestão interna, bem

como ao atendimento aos cidadãos através da internet, integrados aos sistemas a serem

instalados na Prefeitura.

Através da internet, o modulo permite aos contribuintes, a consulta cadastral'

debitos em aberto, emrssão das guias para pagamento, certidÔes de debito e

comunicação com as diversas secretarias da prefeitura. As empresas poderáo efetuar o

lançamento do movimento econômico também através da internet, facilitando assim os

procedimentos mensais relatrvos à fiscalizaçáo e captação de receitas.

Santa lzabel, 16 de Janeiro de 20'18.

BERTO DOS SANTOS TRINDADE
Diretor de Tributos

JOSE MIBANDA DE ALMEIDA

Responsável de T.l
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.-C.,tto*i'ação em Sistemas de

PROPOSTA DE PREÇOS

objeto: co,tratrrçã. cie curprcsa ua'rcstaçiro cle Se'viç.s cre [,ocaçào e c--ust.u-rização eur Sistetlas de

Solr.rções l,tegr.aclas. lncrLrircro rligração cle dados. iu-rprantação" rrarrutenções.curretivas e trci'iurlellto

clos srerviclores para a àestão 
'rLrbtica 

dos'llribLrtos Murricipais ikr Município de Sa,ta lzabel do Pará'

SolLrçõe s ltltcgraclas. lnclr'rindo rrligração de

claclos. irnpIarltação. matlutetlções corretlvas e

treillal'ttellto dos servidores pilra a Cestão

RS-9.466,00

N4aritutra - Parii

I'úbl ica clos l'ribLrtos MuLi'rcipais

VALoRTOTAL:(CentoeTrezeMil,QuinhelltoseNoventaeDoisReais)

= Valiclacle Proposta: 60 dias

= 
prazo de irrício dos serviços será: IMEDIATO ou confbrme solicitação da secretaria de Finanças'

= Fortna cle Pagameuto: mensal

Maritr,rba, 16 de Janeiro de 2018
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Comprovante de lnscrição e de

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Situação Gadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOI\,4E EIVPRESARIAL

GOVTI CONEXAO E SOLUCAO EIRELI. ME

DO ESTABELECIMENTO (NOI\,4E DE FANTASIA)

GOVTI CONEXAO

LOGRADOURO

ROD BR 316 KM 15 RUA TRANSJUTA SN

CEP

67.200-000 DECOUVILLE MARITUBA

8'r24-6840 / (91) 8329-4230

DA

0311112005

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITU

18.2í-1-00 - Serviços de pré-impressão
42.21-g-04 - Consirução de estações e redes de têlêcomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
6'1.90.6.01 - Provedores dê acesso às redes de comunicações
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP

61.90.6.99 . Outras atividades de telecomunicações náo especificadas anteriormente
62.0í -5-Oí - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

óã.os.r-oo . Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecno-logia da informação

63.í1-g.OO . Tratamento de dãdos, proúedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internêt

69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
69,20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
77.33-í -00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
80.20-0.01 - Ativ'idades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
gã,is-s.ss - prepáração de áocumentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados

anteriormente
82.20-2-OO - Atividades de teleatendimento
85,99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
95.1í-8-00 - Reparação e mall1tenção de computador

lndividual de Responsabiliqqqg'lltnllgelgg xg!!I

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie

RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1'634, de 06 de maio de 2016'

Emitidonodia03/10/2017às10:58:28(dataehoradeBrasília),

http://www.receita.fazenda.gov br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva-solicitacao asp

Página'.112
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Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1'634' de 06 de maio de 2016'

Emitido no dia 03/í0/20{7 às í0:58:28 (data e hora de Brasília)'

, Consulta QSA i CaPital Social I

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre polÍtica de privacidade e uso' cliqug aqui'

Atualize sua Página
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Pclo prssêúte itr§runffito, oo adianrc l§nÊád06, qu*lifi& t ao Êml â§§imdo§:

a) §f6"sy Mrrú lú Crrvrlho, hrasilei$, por#oÉ, soltçilo, ootrt&Í, rcsidm-tÊ e domisilido n€§8 §idsdt dê

ncta*.pl., à Àv. Gemtil Bi$sffiinÍt, 22?4, §doBrás CEF.: 6ó.0ó3'09S; CI-9637So CPFJ37.502'2?2{8.

b) A;rt 
"h 

fi* C*.r dc ^tleEcr1'bÍadbiÍ§, 
gdano, soltÊiÍo, â$ati§ rb $gemr, rssifurc e d§Bi§ilia& xâ

cidade de Âúmindú-PÂ., à Ru& R V€rrelh& no 5, Águas EÍatE8s, CE".: 6?.000'000; CI-13§80§? ç CPf'
235.597.11247.

Têm, €mEe ú ju*qecoütratâdsaçonsdtuiÉodeura SocistadcCivilpsrQl§a§dÊ*esfons*ilidadeLinit@ $Ie§E

regsrá petas seguintes cláusulas:

Primcirr: DA DENOMINÀçÁO E IIITAAçÃO
A sôciedâds S*rá;ú , d"*rúõ sosirl & *CoNExÃo c§N§uLToRIÂ e INT0RMÁTICÀ §/C

LIDÀ" ten6oprazcOíAurgofudaunriudoepçrsaraUaadejurtdicaapartixhdde&Í€isodcseinseunuüooo
Cartório de RÊgislo Civil das p6§oss JttÍflics§

§cgundr: DOOBTETII'O
e smieilade ora cúDstitúds tÊm por ohfttivo a Pres@ de Comiltoria s §6viço§ dE Idonsáticâ cm Gtrsl'

Teruirr: DA§EDE
A Socicdade tÊm 39g, ag§ta cryitât, úo seSBiotc cn&rcço: 11. @|rmin Co*ant' 8894' Bliílo do Rs&rto,

CEP:66.053440.

Qurftl! I»O CAprTÀL §OCTALE §nÂrx,§TtrBrnÇÂ§
Crfi*f s"rki-gdr; a$=20.000,0F (viure iat Uai.) re,pr*enta& por =20.000= (Viute Mil) $uas m

valor& Rl§*1,0O. (Hum Real) oadauma §tü§§Íita§ Golrs §egrc:

Sidrey Mrrcdo Srrz Crnl*tho =10.000* quot&s roralor totã| ôe F.l§=10'00CI'00

lntOiio.mre Gomet dc Àlercrr =10.000- quotas m ralor ftnal & Rl=l$'0CI0'00

T(FfA[-**,..{*..Fs{.*.-.,'.- i--.--.......--.=20,000= $dâ§ no va3ot t*al & trJ!-20'000'00

prrl*ú únto: Ile acordo oom o stigo r, in süÊ, do DÊüetu 3.?0íi/19, l rçwsrsâbilidad$ dos rôcios é limitada ao

t"td ã" Capitat §oçiât.

auhü trffiffi e Ísp{ffiraso da sciedadp uujutzo * rot ddc qus qyryp*
ear coqido * re* imess.ü §.údtúÉ.tsfui" á"p'te a ipoo$o ee durs minatrss am &&rmentoq liv'oq ch6Ílüs'

,rq,ã;qp*d* dÊ cÍdüú, ffsaodo rrry****rr rnilad o rm da §ociêü* em r4Écios tstmüüo§ a§ §Êr§

inrcresscs sids, com fiqnçâ$, maiq ac.

s€rtr: DA XEMUN§naÇÂo Do§ §ÓcICI§
Os sócioe @tlo d€tuar ÍÉirâds§ úe§ei§,

a)
b)

a tirulo ds P'rslâbôre, ÍEÇêitado§ oo linites da legi§ls$o

pcÍtinsnc sm vigór.

§&im* DO8âIáNÇO
Em 3t rb Dezriom ds sadâ ano será realizado o balanço $rai. À demoa*r$o fu §srltaalsÉ' o$r lucrc cr

prej,Im 
"Fr*do 

rÊrá A"iAO"* ewortâAlpÊf* rAric mpsanir@ds qtwtss Ec§§iooâ&§ nrsl§t§llaQsrtâ"

oitrr'l: tlÀ AIIEI{ÀçÃ(} I}E QU(}rA§
O sócio q,*,íes.Íu Aiàt 3lr§ $mfrs, no &-§lr em Fürt§" oüriga-§Ê a noti§car Eítqidi§i8l@ÜÊ ao§

&msis sôcios, oano-ru-iram * lo «ar rirn .da*tmr imssse çry a&uiri.lasSnlo rat_m r*c$' nryptado el
prrq r.* ffi via nfooa rtienqso §c.rá libffadâ pr qt"lqt er§tú n(MÊoF

Honr: D(} IltP§DIilENTO OII IÀLECIffEITTO
Ocoredo o ü.Ur.mo, irt€rdl6o-* Afoormlo & uo dos sócio§, â NkdsdÊ trüo §Érá dissolvids fil

c*iffr, câ5.6o ao eúcio Í€manescÊntÊ, eerniaar s t,vadamÊrtto de um tâlâüço c§pêciat m data do frkilmto
oorÍido. os hcrdcirç-it púsmorft dá,,§re- em 90 fmrÀrral dim, a Ertar & dffi do lerammmn do bals§ço

(§---

&ffi,d

Em:
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€§Fcial, manifestrr suas preteÍsõeq se ôr o cítso, para integração à refsida socieda& rec,ebmdo os direitos e as

obngases mntratuais do pronn*o, ou entâo, receberão todos os seus hav€rês, apurados ate o belngo epecisl, §m 10

{desJ ú.estaçoes iguai* e sus€ssivas, vermndo.se a primeira apôs 120 {cemo e vinte) dias da data do bala*ço especial

D$cimu DÀ ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O preerte sontralo podeni sef rherado no todo su sn paíe, hstando para isso, que os sôcios nranifestenr tal

intçresse que deverá ro e*tri.sso err irrstnrnemto sssinado pelos r-nesnns na prê§€rlça de 02 (duas) testemunhas e

registrado no C*rtórb de Registro Civil dâ§ Pessoss Juriúcas.

I}éeimr-primeira: IIO DI§TRATO SOCIAL
iaortor**r. que é inryossível a coúütu$o das atiüdâd€s sociab por rÉo nrais o intuito e frn

sooal, a sociedade, inicianÂ os procêdimeúos pêrà suâ dixsoluç5o se tal convic,r ass interesses dos sócios que nomearão

""uu "l* um lfiuidante. O liquidarrtç serí obrigado a fonnar o invontáÍio e b*lanço da sooiedade, çom frialidade de

&pufâÍ o patiÍÍ6trio da mesrm-considerando-se *erpre-o.*tqt ,*] e detivo dO ativo o passivo'

irri""a* a liquidaÉó e satisfeitss todas ú obrigsçôÊs da socidade, o liquidarte prooederá imediatamente a

divi$o e partilha Ao ienranucente dos bens sosbis s*re os sôcioL seus herdeüos ou sucssoÍeq na propor$o do

rúmuo e valor das quotas que cada um deles possuia m sooiedade'

Dôcime-segunde: DO DESIMPEIIIMEI{TO
Oísgcio§ &clara6 erryrêssaúÉüte quê- não estâo incursos ern qualquer sime de Walquer nahrrüâ quê urlpeça

de particip*r da Pessos lurídica quê ore se constitui.

Os casos omissos nú pú€ssffe instrumento serão reguhdos peh tegisbç5o un ügor, à qugt m. úcps desdeiá se

subrnetern, elegendo o foro áa somãrca da çídade ae nãUn para dirimu quaisquer outras dúvidas oriurdas deste

cotltratô.

E por estare,ln assiÍt justas c contretadas, fsêram bvraÍ o pr€seÍúo instnrmento, qüe assinam srn suos 03 (tr&)

vias de igual tmr, na prÊsenp das dqas test€rÍunhâs aUai,ro nomáao§, autorizado seu registro m Cartório Civil dÀ§

Pessols Juridicas.

Testecrunhas:

BelénrPa, 24 de Akil de 20O1.

Visto do Àdvogedo: O§B?ÉO( Visto do Contador:

Em.
Ass 
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.. INSTRUMEN?O PÂRTICULÀR DE ALTERÁÇÃO CONTRÂTUAL DÀ SOCTEDADE C]VIL
POR COTAS DB RESPON§ABTLIDADE LTDA., QUE GIRÂ SOB A DE.NOMINAÇÂO Ug
CONEXÀCI Consnltoria & Informática S/C LTDA, COMO Â SEGUIR DECLARÂ:

PRIMETRÂ ALTERAÇáO

Pelo presente instrurnento particular de Àlteração Contratual, SIDNEY MARCELO BRAZ
CARVALHO, Brasileiro, Paraense, solteiro, contador, rrsidente e domiciliado à Àv- Çentil BitÍencourt,
n" 22'14" Bairro São Brás, no Municipio de Belem. CEP 66063-090- portador da carteira de identidade
9 63710, expedida por CRC-PÀ, e inscrito no CPF sob o no ?37.502.272-68. e de outro lado ANTONIO
JO§E COMES DE ÀLENCAR, Brasileiro. Goiano. solteiro. analista de sistemas, residente e domiciliado
na cidade de Ananrndeua-PÀ., à Rua. R. Vermelha, no -§^ Bairro Águas Brancas. CEP 6?000-000,
pc'Ítador da caÍejra de identidade {RG) 1358057, expedida por §SP-FA, e inscrito no CPF sob o no

235.587.172-87, únicos sócios componentes da sociedade por côtâs de responsabilidade Ltda..
dencrninada CONEXÃO Consultoria & tnformática S/C LTDÁ., esüabçlecida nasta Cidade de Belém,

Capital do Estado do Parâ, à Tv. Benjamin Constant, nn 889-8, Bairro Reduto, CEP 66053-04ü. resolvem
em c{rmum acordo alterar o referido contrato social sob as cláusulas e condisões stryuintes:

CI"ÁU§TILÂ PRÍMETRÂ

A-ltera-se o endereço da sociedade, do atual: Tr,. Benjamin Constant, rf 889-8, Bairo Reduto,

CEP 66053-040. Belem - Pará; para: Travtssa Rui Btrbosa, n'690, Altos, Bairro Reduton CEP.:
66053-260, Belém - Pará.

CLÁT]§ULA SEGUNDA

Todas as demais cláusula^s e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não

alcançados pelo presente instrumeuto particular. pcrrnanccem em ügor.

Ii por haverenr justo acordo e Êntündido, obrigam-se por si- scus hcrdeiros c succssores, ao fiel

Êumprim€nto das cláursulas dçste üontÍato, o que juntamÊnte côm testernunhas, vai assinado pelos sócios

com 03 (três) vias de igual teor e fomra parâ os dwidos procedimentos legais.

.éo.tà
,,$ 0 0l:),Ê

.9" r-l

Belem/PÀ, 17 de agosto dc 2001
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TNSTRUMENTO PARTICULAR DÀ SgGUNDA ÂLTSRAÇAO
CONTRATO SOCIAL DE C3NEXÃO CONIiULTORIA
TNFORMÁTICA S/C LTDA, COMO A SEGUIR MELHOR
DECLARA:

Pelo presente instrumento paúicular, SIDNEY MARCELO BRAZ
CARVALHO brasileiro, pârÍtense, solhiro, nascido em10/12/1%5, Contador, portâdoÍ da
carüeira de identidade no 137V67L SSP/Pa. e inscrito no CPF sob o ao 237.5A2.W2-ffi,

residenb e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, sito na Av. Gentil Bithncourt,
2274, bairo de São Braz, CEP 66.063-090; e ANTONIO IOSE COMES DE ALENCA&
brasileiro, goiano, solteiro, nascido em 08.12."196í Analista de Sisteuras, portador da carteira
de identidade no 1358057, expedita por SSP/Pa. e inscrito no CPF sob o no 235.587.772-87,

residente e domiciliado em Belém, capitat do Estado do Parí sito na Travessa Nove de

Janeiro, L226, bairro de Fátíma, CEP 66.060-37O únicos sócios componenb§ da socidade
Iimitada denominada coNE)Q{O CONSULTORIA & INFORMÁTICA S/C LTDA.,
Empresa estabelecida na cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, sito na Travessa Rui
Barbosa, 690 - altos, bairro do Reduto, CEP 66.053-260, inscríta no CNPIIMF sob o n"
04.56S.900/0001-90 e registro no Cartório de Regisüo Ciül de Pessoas lurÍ,dicas sob no

077495, em 06/06/2001, RESOLVEM alterar o mencionado ivo, desta

feita para conversão da sociedade civil por quotas de responsabil limitada em

sociedade empresária limitada e, ainda, em decorÍência das alterações ânbrioree, para

reformular inbgralmente o conhato social, a fim de adaptá-lo as regras da l-ei no

10.406/2}02Novo Código Ciül Brasileiro, o gue Íazem, agora, daseguinüe maneira:

Ctu{USULA pRIMEIRA - A sociedade que aE entito explorava a atividade de prestação de

consultoria e serviços de informática em geral, passará a explorar as aüvidades de comércio
vareiista de ptodutos de infomática em gcl* consultoda e eeniços de infotmádca enr

gêú manutãnção de aparelhos de ar condiclonados Ê repne§enteção em gerú

C1ÁUSLJIA 5EGUNDA - A sociedade passará a denominar-se CON$(ÃO COMÉRCIO E

SERVIçOS DE INFORI\.iÁTICA LTDA e sua sede passa da Traves§a Rui Barbosa, 6m -

Altos, Bairro do Reduto, CEP 66.05&260, Belém, Pará, para a Passagem Rosa Vermelha' 01

bairro da Guanabara, Município deAnanindeua, Estado do Pará, CEP 67'010-320'

Cr;tuSUre TERCEIRA - É Aamiudo paÍa a sociedade o 5r. Anüonio fefipe Araúio de

Albuquerque, brasileiro, ceanense, solEiro, nascido em 08.M.1978, portador da carteira de

idenüdade sob oi n,341ó546 SSP/Pa, e do CPF: 509.815.362-M, residenE e domiciliado na

passagem primeilo de maio, 226, bairro da Guanabara, Município de Ananindeua Estado

do Pará, CEP 67.01A'240.

CIÁUSULA qUARTA - Retira-se da sociedade o sócio SIDNEY MARCEIS BRAZ

CARVALHOT eüe cede e transfere 1.000 (míl) quotas de capital, no valor de R$ 1-000,00 ium

mil reais), de Jua propriedade, para o sócio Àntonio Felipe Araúio de Abuqtrerque, ora

admitido, e 9.000 ("ú mil) quotas de capital, * 
"llo:11F"$ 

9.000,CI0 (nove mil rcais), de

sua propriedade, para o sóció ANTONIO IOSE GOMES DE ALENCAR. O sócio cedente

declara aos cessionários e à sociedade a plena, geral, irrevogável e irretratável quitação das

quotas cedidas, de seus haveres e deveres.

1., -" -.í
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Cfr(USUI.e QUINTA - Os sôcios remânesr&ntes resolvem aumentar o capital social da
sociedade, de R$ 20.0000,00 (vinh mil reais) totalmente inlegralizadrs ern rnceda corrente e

legal do país para R.$ 40.000,00 (quarenta mil reais), através de recunos próprios
integraliradoa neste ato em moeda corrente e tegal do PaÍs, da seguinte forrn: 0 sócio
ANTONIOIOSE GOMES DE ALENCAR integraliza o valor de RS 19.000,m (dezenove mil
reais) e o sócio ANTONIO FEIJPE ARAÚIO DE ALBUQUERQUE i:rtegraliza o valor de R$
1.00000 (um mil reais).

CIÁUSUA. §EXTA - Em função das âlteraçÕes das cláusulas anteriores, a composição
societária do capital passa â üer nova configuração, passando a cláusula quarta do contrato
social de constituição a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Quarta - O capital social, inteiramente integralizado em moedâ corr€nb e legal
do PaIs, é de R$ 40.000,0S (quarenta mil reais), representadCIs por 40.000 (quarenta mil)
quotas de capital, no valor nominal de R:$ 1,00 (um real) cada uma, assirr distribuÍdo:

Sócios Valorem R$ Quotas %

ANTONIO IO6E C,OMES DE ÂLENCAR 38.000,00 38.ffi 95%

ANTONTOFELTFSARAÚIOUSALBUQUERQUE 2.000,00 2.000 5%

Total 4S.000,00 ,1000 1frOY"'

coNvER§Ão na §0CÍEDADE cIvIL FOR QUOTÂ§ DE RIIPO§trIABILIDÀDE
I,IMITADA EM SOCIEDÀDE EMPRESÁRIÀ LIMITADA 

NE N$#EUTT

I. Tendo em 'yista o interesse social e a vontade unânime dos sócios r€mane§€entes em
adaptar seus instrumentos constitutivos às regras eçtabelecidas pelo Novo Código Civil
Brasíleiro, fica deliberada a coNVERsÂo da socl§DÀDE CI. rcR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADÀ NUInA SOCIEDÀDE EMPRESÁRIA LIMITAD& dC

conÍormidade com a faculdade estabele€ida no ArL 997 e seguintes c. c., artigos 1.052 e

seguintes, do Novo Código Civil Brasileiro, regendo-se a sociedade ern sua forma, akavés
do contrato que organizarâm e assinam, ccnforure esbbelecido no item a segpir:

NOVA REDAÇÃO DO CONTRÀrO §OCIAL

tr. Em face das alteraçÕes àcima. üornou.se indispensável dar nova redação à totalidade das

cláusulas do i.nstrumento original de constituição de CONEXÃO CCNSLILTORIA &
INFORMÁTICA ryC LTDÀ., que, doravante, passa a utilizar como nome, a denominação
socjal CONEXÃO COMÉRCIó f SUXVIÇO§ DE INFORMÁTICA LTDA, e, como nome
de fantasia, CONEXÃO INFOR§,íÁTICÂ. Assim, acordam os sócios em reformular e
consolidar todas âs ncrmas que vinham regulando a comunhão social, Íro seu

relacionamento ente os sócios e com terceiros, passando este a partir desta data, a constifuir
a única base para o funcíonamento da sociedade, ficando revogadas, expre*samente, todas

as dispo*içOes contratuais anteriores, que passarão a ügorar com redação a seguir:

CrÁuSULq. PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial CONEXÃO
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTORMÁTrCA LTDA. e brá sede e domicilio na

Passagem Rosa Vermelha, 01 bairro da Guanabara, Municlpia de Ananindeua, Estado do
Pará, C§P 67.01&320. (a* 997, It CC/2002)

Em.
Ass

COM
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CLÁUSULA §EGUNDÂ - A societlade tem por ob§o social a exploração de atividade no
ramo do conérrio vareiista de produtos de inÍormátira ea geral; consultcrir e serviços de
informática em geral, Banutensão de aparelhos de dÍ rnudicionirrlos e ,§pÍesentação em
geraL

CfÂUSUla TERCEIRÁ - A sociedacle iniciou suas atividades no dia 06-0ó.20ü'1, e seu
prazo de duração continua sendo por tempo indeterminado. (ar[ WJ,fi, CC/2802)

CLÁUSULA QUÀRTA - O capital social, inteiramente integralizado em moeda correnúe e
legal do Pals, é de R$ 40.m0,0O (quarenta mil reais), representados por 4ü.000 (quarenta mil)
quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 {um real) cada uma assim disbibuldo:

Sóciss Valor em R$ Quotas Y"

ÂNTONTOIOSEGOM§SDEALENCAR 3S.000,00 38.000 957,
ANTONIOFELIPEARÂÚ}ODEALBUQU§RQUS 2.OOO,OO 2.OOO 5Y"

Total 4S.SfiI,SS 40,000 10A%"

CLÁUSIJI-A QUINTÂ - A responsabitidade de cada sócio é reshita ao valor de suas quota+
nas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (arL 1.052,

cc/2002)

CIfUSUU SEXTA - Âs quoüas são indivisÍveis e não poderâo ser cedidas ou transferidas
a üerceiros sem o consentimento do outro sócio, a quêm fica assegurado, em igualdade de
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cesão delas, a alüeração con§atual pertinenE. (arl 1.05ó, art
1.052 CC/2002)

CLÁU§UIÂ §ÉTIMÀ - Â adminishação da sociedade será exercidâ pelo Sr. ANTONIO

IOSE GOMES DE ALENCAR com os poderes e a$ibuiçôes de Administrador, onde
representará a sociedade ativa e passiva, iudicial e extraiudicialmenb, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigaçÕes seja em favor tle qualquer dos quotista* ou de terceiros; bem como

onerar ou atiãnar bens imOleis da socíedatle, senr autorização do ouho sócio. (artigos 997,

Vl; 1.013. Lü11064, CC12002).

CúUSUr-t OmAVA - O Administrador declara, sob as penâs da lei, de que não está

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, os por se enconkarem sob os efeitos dela, a peru que vedq, ainda que

temporariamente, o acesso a cârgos pÉblicev ou por crime falimentar, de prevaricação, peita

ou suborno, concussão, peculato ou contra a eonomia popular, contra o sistema financeiro
naciona! contra normas de defesa da concorrêrrcia. conba as relações de cofisumo, fiê

pública ou a propriedade. (art, 1.01'1, § 1Ú, Cclzürz)

CLÁUSULA N(}NA - Âo tÉrmino de cada exercÍcio social, em 31 de dezembro, o

Administrador prestará contas iustifícadas de sua administraçãO procedendo à elaboração

do inventário, do balanço patrimonial e do balanço cle resultado econômico, cabendo aos

sócios, na proporção de suas quota» os lucros ou perdas apurados. (art' 1.065, CC12002)

C1.ÁUSU1-* DÉCIMA * Nos quatro meses seguintes ao término da exercício sccial, os

sócios deliberarão sobre as contas e designarão adminisFadores quando for o caso. (arb.

1.071 e 1.A7L § 2o e art. 1.078, CC/2002)



§*sà
§fibO | 0:]

Rd;SEGITNDA aLrEReçÃo Do côNTRÂT': socrlr »r /
conmxÃo coNsuLToRtA& ruponurÁrrcA s/c t,TDÀ.

R.T. D. P ]
BfLÉx - Plr

FtY mol
Fls4 / +

CrÁUSUra nÉCma-pRIMEIRÂ - A oociedade poderá a qualquer teflpo, abrír ou fechar
fitial ou outra dependência, medianb alteração contratual rssina'la 6xrr tolt's os sôcios.

CLÁUSUIá, DÉCIMA-SEGUNDA - Os sócios poderâr.r, de comum auordCI, fixar uma
retirada mensal, a ütulo de "pro labore", observadas as disposiçÕes regulamentares
pertinentes.

CrÁUSUla DÉCIMA-TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou
inexistindo intieresse destes ou do(s) sócÍo(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situaçâo patrimonial da sociedade, à dah rla resolução,
verificada em balanço especialmente levanhdo.

Parágrafo Único - A mesrua yroceüwento xrá adotado em aufuw c.asos effi que fi societlade x
resolua ern relação a seu s;cio. (art. 1.028 e w|.7.0t7, CC{2002)

CIÁUSUIÁ DÉCIMA-QUARTA - Mostranrlo-se que é impossÍvel a continuação das
atividades sociais por não mais preencher o intuito e fim social, a sociedade inicirrá os
procedimentos para a sua dissolução se tal convier aos interesses dos sócios que nomearão
entre eles um líquidante. O liquidante serÉ obrigado a forrnar o inventário e balanço da
sociedade, com Íinalidade de apurar o patrimônio da Ínesma, considerando-se sempre o
valor real e efetivo do aüvo e passivo.
lntimada a Iiquidação e saüsfuitas todas as obrigaçeies da sociedade, o liquidante procederá
imecliatamenh a divisão da partilha do remane cente d.os bens sociais entre os sócios, seus
herdeíros ou sucessore§/ nâ proporçào do número e valor dae quotas que cada um deles
possuÍa na sociedade.

CLÁU$IJIÁ. DÉCIMA-QUINTA - Fica eteito o foro de ANÂNINDEUA para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigaço'es resultanhs deste contrato.

E por estarcm assim justos e contratados assinam o presente

iru;trumento particrrlar de constituição da sociedade em 04 (quatro) vias de igual.teor e

forma, na presença das testemunhas abaixo.

).YryA,t32: ?,'a'ír24 sIP,
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DADOS DO SOLICITANTE
Nome: CONEXAO COMERCIO E

CPF/CN PJ : 04.568.900/0001 -90

Email : sosconexao(Oomail.com

sERVrÇOS DE INFORMATICA LTDA

DADOS DA EMPRESA
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INSTRUMENTP PARTICULAR DE ALTERAÇÂO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMÍNADA:
coNExÀo i'' coúnRcro n /snptvlÇo§ DE
INFORMÁTÍCA LTDA - ME,/COMO ABAIXO SE

DECLARA:r/

/'
Pe[o presenre instrumen to p/*icular, ANTONIO JOSÉ GOMES DE ALENC AR/

Brasileiro, casado com' regime parcialr.de bens, Analista de Sistema, natural de Porangatu/Go, ./'
portador da cl n.o 1358057 ssP/Pa,'data de nascimento o8ll2ll965, cPF n." 235.587.172-87,/
resideqtíe domicitiado na Trav. 9 de janeiro, 7226, bairro de Fátima, Cep: 66.060-370 em Belém-
pa, e/ANTONIo FELTPE ARAúJô DE ALBUQUERQUE,/úasiteíro, Solteiro, Empresário,
natural de Ceará, data de nascimento 0810411978, portadora da C.l n." 3416546 SSP/Pa, CPF n."
509.815.362-04, r.dsidente e domicili.ado na Passagem Primeiro de Maio, 226,bairro da Cuanabara,
Cep: 67.010-240, Ananindeua-Pa,.rlicos sócios 

"ã*po.,"nt"s 
da Sociedade Limitada: CONEXÃO

côlvrÉriciõ B'sÉnvrÇos DE INFoRMÁTrCÁ r,r»e - ME,.eím-sede na Passagem Rosa
Vermelha, 05, bairro da Guanabara, Ananindeua - Pa, Cep: 67.01 O-32,O, iíscrita no CNPJ/MF sob o

n." 04.568.900/0001-90 oí- sers atos arquivados 1a Junta Comercial do Estado do Pará

(JUCEPA), Sob o n.o 15200892609 em 03/03/2005,.úsolvem de comum acordo e da melhor forma
de direito alterar o seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições a seguir. 

/
PRIMEIR"A: a) O seu capital que é de R$ 40.000,00 ( Quarenta Mil Reais), neste será aumentado

para R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente
. ã legal do país represêntâdo em 60.000 (Sessenta mil) quota no valor de R$ 1,00

(Hum Real) cada. Sendo que caberá ao sócio ANTONIO JOSE GOMES DE
ALENCAR, R$ 57.000,00 ( Cinqüenta e Sete Mil Reais ) dividido em 57.000
(Cilqüenta e Sete mil) quolas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada e ao sócio

ANTONIO FELIPE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE, caberá Rs 3.000,00 ( Três
Mil Reais ) dividido em 3.000 ( Três Mil ) quotas no valor de R$ 1,00 (Hui Real )
cada.

b) Que se retira da presente sociedade o sócio ANTONIO FELIPE ARAÚJO DE
ALBUQUERQUE , no qual sede e transfere neste ato RS 3.000,00 ( Três Mil Reais)

dividido em 3.000 ( Três Mit ) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real ) cada. Ao
novo sócio JIIDER LIMA FRElTAS,rbrasileiro, solteiro, data de nasçimento

06/08/tóii ?^*rd-'àr-;;;;portador oa ó t n." 032,487321l2 cNH - pA etpr n'"
. 001.087.86i-g2,,ésidente e âomiciliado na Passageryt.Rosa Verrielha, 05, bairro da

Guanabara, Cep: 67.010-320, Ananindeua - PA,.náda mais dendo a receber, dando

plena e geral quitação.

O CÀPITAL FICA ASSIM DISTRIBUIDO:

a) ANTONTO JOSÉ GOMES DE ALENCAR.-..-..-....- -----.---...-ItS 57.000.00 = 950Â

b) :1007o

Ále

éo'
CI033
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QUNT,d:

SEXTÂ,:

SEGLIhIDA A sua sede passa do endereço da Passagem Rosa Ver*e1á.,os, Bairro da
Guanabarq Cep n-" 67.010320, Ananindeua, Bstado do Pará, {ara a Rua Quinze de
Novembro,565, Bairro Independente, Cep n.o 68.795-000 em Benevides, Estado dopaA. 

//
,/

TERCEIRA: o seu objeto social é: Comércio Varejista de produtos de informática em g.rd(,'
consultoria e serviços de informátic{ manutenção de aparelhos de ar condioionado,
representação em geral. E rreste ato passa a ser de: Comércio Varejista de produtos
de lnformática em Geral; Consultoria e Serviços de Instalaçáo de Software
(Programas de Informáticaf Manutenção de Aparelhos de Ár Condicionado!
R,epresentação em Geral'e Prestação de Serviços de LevantaÍnento de Cadasfio
I'mobi liário e econômico no Ârnbito Municipal.

QUARTA: A sociedadg injo2y-lrs atividades em O6/06t2001 e seu prazo de duragão é
i nderermina do. {afi 9W, fi , CC,IàOOZ\.

\t
Lucros ou Prejuízos; Ao término de oada exercicio social em 3l de Dezembro,
farão a elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço do resultado
econômico conforme art. I.065, Cc/2002 e a referência ao julgamento das c,ontas no
primeiro quadrimestre seguinte ao término do exercicio soõial pêlos sócios (art.
1..078, CC(2OO?) e à colocação destes documentos a disposição dos sócios, âté trinta
dias antes da reunião ou da assembléia de sócios. (art. 1 .07g,-§ 1", cc/zooí).

A administração da sociedade cúerá ao sócio A]\iroNro JosE, GoMEs DE /
ALENCAR' com o podeÍ e atribuigão de Administração, autorizada no uso do nome
empresarial, podendo assinar cheques em conjunto e ou separadametrüe passar
procuração e tudo que for de direita dentro da administração, ficando vedado, no
entanto em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em
favor de qualquer um dos sócios ou de terceiros, bem como oneÍar ou alienai bens
imóveis da sooiedade, sem âutorizagão do outro sócio (artigos 997,YL;1.013. 1.015,
L.064,CC,/2002).

SETIMA: O sócio administrador declara sob as penas da lei, que não esta irnpedido de exercer
a administração da sociedade, por tei especial" ou em virtgde .de condenação
criminal, ou por ser enc,ontrar sob os efeitos dela, á pena que vede,,ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 'falimerrtar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou oontra a econornia popular
contra o sistema finanoeiro nacional, contra noÍÍnas de def.esa da concorrência, contra
as relações de consumo fé pública" ou a propriedade;

OITAVA: Que permanecem em vigor todas as demais çláusulas do contrato social e alterações,
gue não foram modificadas por força do presente instrumento.
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Protocolo Arquivamento: 07001 91 93 No Arquivamento: 20000í44984

a

Fica eleito o foro de Benevides, Estado do Pará, para o exeroício e o cumprimento dos direitos
resultantes deste contrato.
E, por estarem as partes;justas e contratadas assinam a presente Alteração de Contrato em 03 (Três)
vias de igual teor e forma $a presença de 02 (Duas) testemunhas.

Benevides-PA, 09 de Janeiro de 2007.
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TESTEMUNHAS:
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ANTONIO FELIPE ARÀÜJO DE ALBUQUERQUE

ER LIMA FREITAS

ILTON VIEIRA
2831774 SSPiPA

CERTIFICO O REGISTRO EM; O6lO2t2OO7
SoB No: 20000144984
Protocoto: 07/001 91 9-3

ane oe cÁsétc prúro rerxetRn

CARTORIO CON
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P*l* prelenle instrurn*rrto parrirulur. Àl§'TüHICI .lOSti: ç;{} l§§ $§ À§"li§(ÀR- I:ir*sileirrr,
tasado *ctrtr reginre p*rcinl d* hens. Ánalista d* Tl (lectrr:l*gia du lnÍi:rnr*ç§*) * S*sti:r Púhlico.
rraíural t!*Petra*gatu-Üc, prrrtrdordaCll n.n13:8ü57 li$F,'I*"cíat*dçlltrrÇi|§ent*ll$lI:,11Çô5,üPr)
n." 3JI.:S7.172-8?, re.qjdente * dilrnicilisde.r irn'l rarqssa Flol'e de.larreir*" t22§. bairr* cle Í'árirru.
Ccp: 66.0$0-37ü r:rn lhlerlr*Pn" e.!ll1)Il§t Ltrlt§ Í.'Í{tit'l':i.§, hrarileirri. ça.xildrr- dara dr &ssciin*r1to
üi],'0§ll$8":, natural dr P*râ portadcr du t.. I n." ií5ü13i0 P(lld}ü u: CfF n." *{)1.ü8?",§S1-l}*?.
residente * tJon:iciliadu na Ii" [. {Cj [:: Irigueirerio), -l] tün{r* }dua fu \{ata * Ruu {.in h4*rilhal
§.'luranrl:*iÍà * (iô.610-7{:í), §e iem }ia. únirns rúcios urr:rp(}tl(:illss da ii.rci*dsde l.imitarju:
CtlNíiXÁ{} CCll.{§R{lIO § §§RvlÇü§ l}§ 'I§F{)Ii}{ÁT}C:Â LTI}Â - 5,§§, *um sr,d* na l{.ua

Quinze de h-ovemhrt" :i;5 * In,Srpendente * Íienrvides(PÂi, ü§:: Õ8.?(i5-§ül]. inscrira n<:

ChlpJ/h..lF'§oh o r.§ ü4.56§.§ütl1()í)01-Ç0 conr süris üras i:r:quivail:s na.tunta Ccnrerr:iul d* listadr:
do Parià {Jtl{:§PÂ). Sob c n.o l5?{Xiflrl609 *nr ü,ii0ilZüüi. rr:solv*m de uornum arord* ç da
rirclhor t'iirma d* <iireito alterar o seu {lcnlrstr: §crcial. rnediant{ as Çláu$rilâs r rmiliçÕqs a seguir.

Ü[irusula .l" - lL*lira-se da §orieda{e o sírcir: .rlit}fiR Ll}{À f§E:'fÂS. jii qualiÍic*dt"r aui*ru,
tr*nslerindo n tttalirJude de suax qu*t*s* Lrrns. dlrçitns r ohrigaçôes, part * §r. Á§Tt)§Iü Jü§t:
Ç*h'18§ ü[ ÁI,€NC.{Ià. jri qr.r*lifirarhr *cima, send* assiur. c{tclrrra t1s huter r*i*hidei. iii*ndcr
plena.,tolal e irrevogáve I quitaçâo d* val*r r qr* frrra âüôrdildo srlr* â$ i)àrt{-{.
fz{&{GJ«}{J {/.\?üO - C*tkntr t uexsi*nário derlaran: resper:tivarrente hav*re*l ÍintÉrssdo D

recçbido a totslidndc das quotiis disr:rirninarJa*. dundo-s* xrutuiinrsfl{{j quitaçâo rm çarárçr
irrevogávcl * irretratável. nadu ha\.endo a rçcian:u* âg§:'ir üu nr l-uturr: pr:r $i r, seus h*rd*irus
l*gais, quanto à dir*itos sobr* o hcm aqui tranrfl*ridr.

{làusula 2'- üonlbn':l* determinaç:§o do \or,$ Côiligo tljr,il t}r*lil*iro" r; s{it:ir §r. ÂNTüi§lt}
Ji]§É Çf}l,I§§ ntr ÀLENC"{R íi*a cr riçnte, que a* rl*c*r:er de I §Q dias, ap*s * l*gaiir-açãr: rlrlsrr
instrurnents na l4L'1 .lunta Ccmerc.ial tlu §stad* d* Par'á " JüüliF"{, çÍetunrá n*v* a}Íeruçiicr

co]ltrâtuÍtl, na qual inlirrri:ará e nürnr d« sóuri* que irui ingr*ssnr nr su*i*daij*.

Cláusuls 3à {i Capit*l $o*i;rl tçt*}nrari* int*gralixld* fiça alt*ratlu paia lt§ t}{}"00$.{l$ {üitcsltái
1\{il {denie}. dir,idida r:rn tlt}.$0$ {{}itentl i1.Íil} qur:t*s rre r,*ler de RS 1.üü (u*r r*al} *a{lii ur:ro, r:rn

rneiçda corr',:ntr; r: l*gal do pnis. nesre iriil e rlistribuídrr rnirs ü stiçir: da s*guinle {'orma;

À§'[ONIü Jü§E Gü§'{§§ »}i ALENCT\&....,.,"..".."....""""......"..."...80.t]ti{} quttax * R§ ü{1.$f}0,{}{}

f'"4tr.{6.âafO {i\'íCO - À respons*bilidariç der sócio § r'ssâritr i*sl !.alçr de suas qHstil§-
respnrtdÇndr. so l idari anrpn le prcl a i rrtegla l ieirç:§6 iiç capital socinl

ühiusula 4n . À sr-:r:i*clail* *ttcra r sua seele sr:r:ial par* l].ua Pririr*ira d* §4arço- n" 5úü - Santa
ítrs,t * llen*vides-I)a. üÊ"P; SS.7s5-0(]ú.

c oIrE REõ]f õFjõiirrÃi
E,n ,/8t 4ltJj



Clúusula §* * A s*cirdade altera üs seuÍ ohjetir,t:s rociais.
abaixo:

5.1) Cornérciq varejista especirlizado rle cquipameníôs e supnmentos dç rnlonirática t('NAt-
475r-21S1);

5.I) Reparaçâo r: mân$tí"inçào dc «:mpuÍadores ç de equipament*s perifêriers {Cl{,ârli S"$l 1-

8100);

5.1) Prestação d* §eri,iços de Levantaments de Cad*stra lm:biliário e eç*nômir* nn

Ànbito Municipal {CN.{li 82 I §-91Ç9);

5.4) Eleboraçâo de proglamas ile *omputadores (llNÂb. 8;s99-6./ül);

5.5) Licen*iamÊnto ou r:essâu de dirrito els uso dÊ prrogramas dç conpulação (üNAE 85§§-

61ü.3);

5.ô) §uportt 'I'dcnir*, Manutençâo e L')utros §erviços em {TI) Ter:n*}ogi* d* Ir:formaçâlr
(cNÀE 630§-1,,'ix));

5.7; Cursos e T'reinarnento ern üesçnvolvin:*nto Frç{issional {CNÀL. §5Ç§-61*a};

5.8) Cursos Prcparatórics para C*ncurs*s (CNA§ 859Ç-6105h

5.4) Serviç*s dç lntia-estrutura de Rede de Comp*tadorcs Ê Internfi {Wirel*rt, Cah*amsntr:

[struturado, Hardrçare * §ofiware (CNA t 85Ç9-ó,10-1 l;
5.1l)) Frovedores de r\esss$ às R*des de Conrunicações {CNÂÊ 6lç0-6i9§)l
5.1 l) §en'iços rJe vigilát'rciil, limpeza ou Çonseí\.§çào (CNÀ[ 782ü-510ü);

5"12J r\tividades de §erviços ççntábeis (ÇNAI S9]0-§1ü]);

5.13)§crviços de üenpnrieessÁlnsrltü, CarlagraÍ'ia. Terpograíiu ç fieÕd*sics iÇhlÂ§ ?llS-
?iüth

5. l4) r\ luguel <le Máquinas e flqLripamentüs pârs Bscritórios (CNÁE 7733- 1 i00):

5. I :i Àcabanrerüos üráfi*ri* (CNÀE 749ü-1l$9i:

r.l{r) Planeiament*, conf*cçfic, manutençâo e atualizoção de paginas el*trônicas {CNAti
630 I -iiüü):

5.1?] Tratarner:1* de Lladus, Pr*vedorÇs de §erviços de Áplicaçâo c hospedagem {Ç}'JÂ}:
{r3 I t -91{.10};

5. I 8) Scrviços de Pre-lmpressâo c de materi$l parü üutr{l§ usos (CNA§ 1 8? 1 - 1lüt}):

Cláusula $'- {i srlÇio ANT(}§Iô JOS}t GOIII§§ I}§ AL§NCÀR, declara, ssb *s psrli}s da lrri, d.:
que nâr: está imp*didr: d* exerc*r a administraç§n da soriedade, por l*i *special. r:u em virtur{e de

rondrnação crimiral. ou pür sü encontrârem §oh üs e{litos riela, ir pefia que vede, irinda qu*
t*nrporariamente, e âcessü â cargos púhlicosl çu Far crirnç lalimçrlter, ds prevaricação, p*itr *u
§0bôillô. crincussão^ psculâto, ou cernlril { ecnnnmia prputrar, t{:ftlrâ o sistí}niâ Íjnixc*irç nêrriünal,

ç0n1r& nÕnr&§ tJe de{esa da *oncorrênçiê, §sntra as relaçôvs d* tcnsuffi*, fê púhlita. *u a

propriedade.

Cl§usula ?' - A adrr:inirlraçr§o <ja sociedade cahre sr-r sdcio Àl§'l'üNIü JQ§§ {;ü§IES DC
AL§NCAI{" r:ôm üs podmes e atribuiçÕes ds representâr: a sociedarle em todos os assurlt$§

necessárius, aulorizando o i-rsr: dr: noms enlpresarial" v*dtdr:s, üü Êntâr'rtü, enr atividades estranhas

aô inter(:ssq ;ocial ou âssumir obrigaçÕes süjii c.r'n làr,cr de qualqutr düs quôtiÍitil§ ou de terce iros.

bem c<inro ansrer üu alienar L:ens imtiveis da rtciedade. sem *uÍclizaç§o do oulr$ süc:it).
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Cláusuln §' - Fica eleito o lnr$ ds Benevides para qualquer ryâr ilndxdâ nestt tenrâtro,
re nunciando-se a qualquer outro par muito e rpeciat qu* u1l§-l{.§t§,O:r'U 
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ry 

§e*.§ t**§:tS*;.
; ;.

§ por se açharem qm pertlitc acerdo. snr tudo quanto-üàiiê"in§tlüilôàtó.iui{içu1à}"i,ii l*vxrslc,
obrigarn-se a cumprir il pr*§Ênlr: contrat$, assinandrr-rr nâ prsssnç* das duas Íestemunhas abaixo.
em 03 (tr§s) *xemplares de igual tsür. üem a primeirn via rlsstinatla a* re6istro r arquivamento ma

Junta Comercial do Estado do Puri.

Benevid*s-Pq 26 drr Janeirt çJt 301 tr.

Testemunhns:

c. I.613{389 S§P/PÁ,
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Il*ili f1'çnç1}1ç irrr{rcilr*ll*flr ;xrr:ti*ular, -4,fiü'§"{.}§I# .r$se sffeIffi.§ *n *4,fuIt}-'lcAll- .§rxsil*.ir*"
r:,$;ü,iü {(}r}} }'*#ir11* p*r,cirtl ;li: h*ss" An*l{sl* <}e Sistcm*. xütu*a} *rr P*ransatu*t}r}, pürl***r rtn {í
*." l-15liilS? S§í;illx. <i*t* ris n{rscinll$}1t* {}*il:/}*§5" {lâ}I *.n'ã3S.5§?,t?3-íl?" residq:ft1* e
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h'irtrt*" rÍ' Í{i{J .- §*nt* Í{,rr$s .* **ensviijrs{}}*}, fii:F: É&.?1}§-{,Ft}{}- í*scl'its n* {.'NF.lI&4i: s{:l} * *"+

1i+?r * rr.''' l3)i){}§sXrü* *rx ('}3j{3;t{}i}$. r,*ry*lvtrry tie {,r}*r*u *lçt:nic} * tlx nx§ltç-rr &lrrilá* ílc diruixr
írlt*t';ií i'* )t'* {... {}nlrá}ttl §e*i*i1.. rx*i*,i*ut* ;lç cÊát.lsuir*s *: ,.:*.rrrriiçr}es * seguir.

("1*u"rirãr I "

§" Ni:r;uç .'i{,r) li{:i* lrdrxiti** rrr:-r n$\.í? ririciç a s*çi*à*ql*, * *c*h*r âq*$rriú Àre}**:r*r* li*ur.$ I*g$t#§.
l:rariÍ*inr" ii*l*ir*, Ar*list*d* liuporr*. fipf': §1]],ü3{}.StH-}§, Ídg:25546&ã §§l}iF#, nos*lq!*
*rn i*;{tlilÇ?? r':* *rir*:d* c{* t}eldn, d* §}ará" r*siciffire s d*nri*ilifldrl * l{*a §ste d* Jnlht
urrm*{l-lr-X}S Nu*l*rc,l I - {-*he,n*grnr - SS.$}S{§?{i f}*lsr:r-}lqr"â ü{"}rÍ1* § seg*ir se r:sr}tr*tsri

ii* t] ç:r"r§:itrri *eirial qu* é d* HS-§{},{i*{},tXJ tC}it*nt* Míl I{çrrisl [$tÍ*l$x*r]Íe l*t*gmlir..*t]+- páIs§$ Í] ni*r
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Jr"{#;##,{F# #*,:l** * À r**pc*s*hi{iqimlç r{r s**i* * re*rlm *,* vals}r dç suas qu*xâ$-

I'L5§.]{rrl11*x{l* q:tieâ*rianrurtte pelÁi íntegr:tli:r"açii* d* *npi*x3 srtr:i*1.
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iti:itixii: &
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r,lrlçJ- I /iifi t:
r:,r ('r»tstr*Ç*ri t$* Íi.ut*çSe* * Rr:d*s d* i"*l***mw*i*aç6et {fhiÂfj "§3}I-t}J{}4}
d l §'lanuaírrrçrtr* <i* l:ll;tllçi1*s á ítçdc; dç Tef i.:*{ra'rrr.Àtri*açü*s {C}JA$ 422 t -*/*5}
§) Pr*vr:t"krr*r.rd* Âs$s,s$às Hefui*l*rül*tl*lti*rtç&es{üN.{§i {ilí}{}-{it'{}}}
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*.t Âtug*i*! rle Máqulnas * tiquipx*renril$ pâHr Hsçrkôri*s {{rNÀâ ?.â3}-Ílqi{ix
tl) §lrep*rc,$ii* rje §Slrsunrrrnt*x * S*rxiç*s í;xpeei*{ir-ad*s dr *pçk,*dmiuistr*tir,xr {S*nt

i.*r,mrrsê$-ul*tu El* #*ds*rr:l §m*hlliárln e iiç*nsrsrier: n*:tm{ri4: §l*$rigipâü';- #;§nX;
§l*íl lr " ;." t; .1 ,, ,t - 
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pl §*rr.içir:* ele fl#-i*rprcs*Ít* * r,ie m*§in i*i pári* {rútro$i *Í{ês t(].$Âfi ISâ I- l/ü{}h
qi ,\cirh;lrucrlt*x üráliço* í lslt-S/ü li:
r") Âlil,iciêrd*s d* §*rviç*s {'orru'rhe is {( }{Â1: ír$âg-S/{}i }:si {,utudr*i* r:sriljix{a *s6:**iati*x*Iu d* *quíp**let}ffl$ Ç "$§prinmntun Sê i*lfur-r**tica {üN,4il

*?5 t-ll{} I };

{'kl*ru}rr .}u " .r\ s$ticdadr ;llt*r* s*n sr*ds »oçlní pstn} Âr,*nida il'Í**rç:*l ** §*xr-n, Í$t} {iltr*s} - Í};rírr*
llt:riyril^ilhi; - {:ict*d* tu{al'Ítub* " {lHt} 6?.â{}{}"Í.}*{i.

{.'hlt**tc*rt 4n -- [:i*n ql*itr"r * ]ilrrtl i** h4eriti]bs para qtr*§quel" açâ* fiwe]adu ]ii*rt& §*&tr*t*,
r'*mtr$ti;*1d{}*r* a qu*kXx*r #iltr$ t:}or muit* **6:e*l*l q** ,'ei*"{ ,4rt..5}- l§} "s"' dc} í}$e. I "§*f}/9S}.

Ii pr:r st itt:h*reru c,m pert"*ítil *tçt:xi*- em âxel* q[r*nt{} ile*tc inçtrusr**t* parti**}ar foi }*vrad*,
*{rrí6*:x*r* ll ***rprir * prescntc *ü*trâ!o" ess}nst"}rft:**, em *3 {*rÕs} cx*mptr*res dc igua§ Ísd}r, *r)r1} itr

pl'itnxirrr. vi;l i§*stirtad* a* r*girtr* * arquiv*ment* *a J**t* Ç****r*ial eítr Sut*r*Ícl d<.r Par*"

l'Ítlr'ltlii.:i-i l):r i. -i I r.Jt i)q:r!ilihrr'rr r.j,,.: l{I I).
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ANTOMO JOSE GOMES DE ALENCAR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
0811211965, CASADO CM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ANALISTA DE
SISTEMA, CPF^,ÍF n" 235.587.172-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 1358057,
órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado no(a) RODOVIA BR 316 KM l5
sN RUA TRANSruTA, 5, DECOUVILLE, MARITUBA, PA, CEP 67.200-000,
BRASIL.

MARCIO ANDERSON SOUZA RAMOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
28/01/1977, SOLTEIRO, ANALISTA DE SUPORTE, CPF/MF no 591.030.602-25,
CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 2554662, órgão expedidor SSP - PA, residente e
domiciliado no(a) RODOVIA BR 316 KM 15 SN RUA TR,A'NSruTA, 5,

DECOIJVTLLE, MARITUBA, PA, CEP 67.200.000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONEXÃO COMERCIO E

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, registrada legalmente por contrâto social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE n"
15200892609, com sedc Avenida Manoel de Souza, 550, Altos, Pedreirinha Marinrba,
PA, CEP 68.?95-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa

Juridica/MF sob o no 04.568.900/0001-90, deliberam de pleno e comum acordo

ajustarem a presente alteração contraturl, nos termos da Lei no 10.406/ 2002, mediante
as condições estabelecidas nas çláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁU§1 LA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial CONEXÃO
coMÉRcIO E sERvIÇos DE lNFonrvrÂrtcn LTDA ME, girará, a partir desta data,

sob o nome empresarial GOVTI CONEXÂO & SOLUÇÃO LTDA ME.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte
endereço sito à RODOVIA BR 316 KM t5 RUA TRANSJUTA SN, 5 ,

DECOUVTLI E, MARITUBA, PA, CEP 67.200-000.

OBJETO SOCTAL

CLÁU§ULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
DESENVOLVIMENTO E LICENCI.AMENTO DE PROCRAMAS DE
COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO.E
oUTRos 5ERVIÇOS EM(TI) TEcNoLocIA DA INFoRMAÇÃO; coNsTRUÇÃo
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DE ESTAÇÃO pp REDES DE TELECOMLJNICAÇôES; Uar.rUTENÇÃO DE
ESTAÇÔES DE REDES DE TELECOMUMCAçÕES; I'NOVEDORES DE ACESSO
Á.s REDES DE COMUNICAÇÔES; OUTRÁS ATTVTDADES DE
TELECOMUNICAÇOES; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO
INTERNET - VQIP; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS
DE APLICAÇÀO E SERVTÇOS DE HOSPEDAGEM NA TNTERITÍET;
DESENVOLVTME}.ITO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
ENCOMENDA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM TNFORMÁTTCA;
TRETNAMENTO EM DESEI\TVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;
cuRsos PREPARÂTÓzuOS PARA CONCURSOS; ALUGUEL DE UÁqUrueS e
EQUIPAMENTOS PAR3. ESCRITÔruO; pREpARAÇÃO DE DOCUrvtÉNtOs e
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ApOrO ADMTNTSTRATIVO(SERVTÇOS DE
LEVANTAMENTO DE CADASTRO TMOBILIARIO E ECONÔMICO NO ÂNAUTO
MUNICIPAL); . SERVIÇOS DE PRÉ.IMPRESSÃO; SERVTÇOS DE
ENCADERNAÇÃO E PLASTTFTCAÇÃO E ATTVTDADES DE CONTABILIDADE..

CNAE FI§CAL

6202-110o - desenvolvfuuento e llcenciamênto de pÍogrrmss de computador
customtzáveis
f82f-t/00 - senlços de pr&lmpressâo
t599-6/05 - cuÍ§o§ preparatórios para concursos
t599-6/04 - trelnamento cm decenvolvlmento proÍlsslonel e gerencial
8599-6103 - treinamento êm informátice
8219-9199 - preprraçâo de documentos ê serviços especlallzados de apolo
adminirtrativo nio especificedos rnteriormente
7733-U00 - aluguel de móqulneo e equlpamentos ptrr escrltórlo
6920-610l - atlvldades de contabilidade
6311-9/00 - trâtrmenao de dados, provedores de serviços de epllcaçío e servlços de
hospedagem nâ lntêmet
6209-l/00 - suporte técnico, manutençilo e outros servlços em tecnologie da
informação
620l-510l - desenvolvlmento de programas de comput{dor sob encomenda
6l9ffil99 - outÍs$ atlvldades de telccomunicações não especlficadas anteriormente
619íü.{,102 - provedores de voz sobre protocolo lnternet - volp
6190-6/01 - provedopes de acesso às redes de comunicaçõer
4221-9/05 - Eanutençío de ectrçõeg e redes de telecomunlcações
4221-9104 - construçÕo de estações e redes dc telecomunlceções
1822-910l - servlços de encadernação e plastiÍicação
9511-8/00 - repereçIo e mrnutenção de computadores e de equlpamentos
perlféricos
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ClÁUSUf,l QUARTA. Retira-se da sociedade o sócio MARCIO ANDERSON
SOUZA RAMOS, detentor de 10.000 (Dez Mil) quôtas, no valor nominal de RS 1,00
(Um Real ) cada umâ, coftespondendo a R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

cEssÃo E TRANSFERÊ,NCrA DE QUOTAS

CLÁUSULA Qt INTA. O sócio MARcto ANDERSoN souzA RAMos rransfere
sua quotas de capital social, que pedaz o valor total de R$10.000,00 (Dez Mil Reais),
direta e irrestritamente ao sócio ANTOMO IOSE COMES DE ALENCAR, da seguinte
forma: em moeda corrente e legal do país, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:
ANTONIO TOSB GOMES DE ALENCAR, com 100.000(Cem Mil) quotas, perfazendo
umtotâl d€ RS 100.000,00 (Cem Mil Rcais)

A sociedade podêÍá prosseguir com apenas 0l (hum) sócio pelo prazo mÁximo de 180
(cento e oitenta) dias, com base na hipótcse contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

DA AI}MINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEltTA. A adminisração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)
Sócio(a) ANTONIO TOSÉ GOMES DE ALENCAR com os poderes e aribuiçôes de
represerrtação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo
praticar todôs os âtos compreendidos no objeto social, sêmpre de interesse da sociedade,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades
estranhas ao inüeresse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerrar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do(s) outro(s) sócio(s)-

I}A DECLARÁÇÃO DE IIE§IMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O(s) administador(es) declara(m), sob as penas da lei, que nâo
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em vinude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a penâ que vede, ainda
que temporariamente, o âcesso I caf,gos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou sUborno, concusslio, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra nonnas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé pública ou propriedade.
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Da Rá,TIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social pêfinanece MÀRITUBA.

CLÁUSULA NONA. As Cláusulas e condiçôes estabelecidas em atos já arquivados e
que não foram expressamente modificadas por fftâ alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

MAzuTUBA,28 dC

://', /**^t,-árr^^ 2a,,,*,,
MARCIO ANDERSON SOUZA RAMOS

CPF: 591.030.602-2s
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, Alteração do Ato Constitutivo para ÍransÍormação de §ocladade

Limitâdâ "* a Llmltadâ * EIRELI

' ANToNtorr". nãllãon naôionatidâde BRASILEIRA, nascido êm
OAl12l1965, SOLTEIRO, CPF/MF no 235.587.172-87, GARTEIRA DE IDENTIDADE
no 1358057, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiclliado na RODOVIA BR
3.16 KM 15 SN RUA TR.ANSJUTA. 5. DÊCOUVILLE, MARITUBA, PA, CÊP 67.200-
00O, BRASIL. Sócios dâ sociêdâde limitadâ de nomê empresarial AOW CONEXÀO
ll SOLUÇÂO LTDA tlE, registrada legalmente por conlrato social devidamente
arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE no 15200892609, êôm
§êdê RODOVIA BR 316 KM 15 RUA TRANSJUTA SN, 5 , DECOUVILLE,
MARITUBA, PA, CEP 67.200-000, dêvidamôntê Inscrita no Cadastro Nâcional dê
Pessoa Juridica/MF sob o n'04.568.900/0001-90, cofisoante a faculdade prevíslâ
no pârágrato úniôo. do artigo 1033. da Lêi nô 1 0.406/02, resolve:

Cláusula 1! - Fica transformada esta §ocíedade Limitada em Empresa tndivídual
dê Responsabilidade Limitâdâ - ElRELl, passando a dênominação social a ser
GOVfl CONEXÃO E SOLUçÃO ÊlRELl ME com sub-rogaçâô dê todos os direitos
ê obrigaçôês pertinont6s.

Cláusuls 2. - O âcervo dêsta sociedade, no valor R$ ÍO0.OO0,00 (CEM MIL
REAIS ) passa a constituir o êapital da Empresa lndividual de Responsabilidade
Limitada.

Parã tanlo, ftrma nâsta mesma data, em ato cont{nuo, consolidar o Ato Constitutivo
da Empresa lndivlduâl dê Responsabilidade Limitada.

ANTON,O JOSE GOflES DE ALENCâRÍnacionslidadê BRASILEIRA, nascido em
08/1211965, SOLTEIRO, ANALISTA DE SISTEMA, CPF/|VIF no 235.587.172-87,
CARTEIRA DE IDENTIDADE no'1358057, órgão expedidor SSP - PA, residente e
domiciliâdo na RODOVIA BR 316 KM í5 SN RUA TRANSJUTA, 5, DECOUVILLE,
MARITUBA, PA, CEP 67.200-000, BRASIL, resolve por êst€ ato, consolidar o âtô
cônstitutivo dâ emprêsa do tipô jurídico, EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA-ÊIRÊLI, nos têrmos do art. 980-A da Lei n'
1ô.406/2ü02, mediante as condiçõas e cláusulas sêgulntês:

DO NOITE EUPRESARIAL, OA §EOE E DAs FILIAI§

CúU§ULA PRIÍilElRA. A êmprêsa gira sob o nômê emprêsarial GOw,
couFxÁo E soLuçÁo EiRÉL, ME.

CLÁU§ULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RODOVIA BR 316 KM 15 RUA
TRANSJUTA SN, 5 , DECOUVILLE. MARITUBA, PA, CEP 67.200-000.

CLÂuSuLA TERCEIRA. A êmprêsa pode, â qualquer tempo, abÍir ou fechar filial
ou outra dependênciâ, mediântê altêrâçâo do ato cúôstitutivo.

1
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DO OBJÊTO SOCTAL E OA DURAçÂO

CLÁU§ULA OUARTA. A empresa tem por objetos sociais:

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADÔR
CUSTOMIZÁVEIS; SUPORTÊ TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
EM(TI) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ÉSTAÇAO DE
REDES DE TELECOMUNICAÇÔES; MANUTENÇÂO DE ESTAÇÕES DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÕES: PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDÊ§ DÊ
COMUNICAÇÔES; OUTRAS AT1VIDADES DE TELECOMUNICAÇÔE§;
PROVÊDORÊS DE VOZ SOBRÊ PROTOCOLO INÍERNET . VOIP:
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DÉ SÊRVIÇOS §E APLICAÇÃO E
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTÉRNÊT; DESENVOLVIMENÍO DE
PROGRAMA§ DÊ COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPAMÇÃO E
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES Ê DE EOUTPAMENTOS pERtFÉRtCOSi
TRÊINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO
PROFTSSIONAL E GERENCIAL; CURSOS PREPARATÓRIOS PARA
CONCURSOS: ALUGUEL DE MÁOUINAS E EOUIPAMENTOS PARA
ESCRiTóRIO; PREPARAÇÂÔ DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO(SERVIÇOS DE
LEVANTAMENTO DE CAOASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICÔ NO ÂMBITO
MUNICIPAI); SERVIÇOS DE PRÉ.IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE
ENCADERNAÇÃO E PLAST|F|CAÇÃO E ATIVTDADES DE CONTABIL|DADE..

CNAE FI§CÂL

6202-3/00 - desenvolvlmênto ê llcênclamonto de progrâmas dê computador
customizávels
í82{-tr00 - eêrviços dê pré.imprêssão
8599€/05 - cursos pnepâratórios para concuraoo
8599{104 - trclnâmêntô êm dêGenvolvlmêntô proflcaaonal ê gêlênclal
85996/03 - trêlnemênto em Informátlca
821S-9/99 - preparação dê docúmontos e sewlços êspêclallzados de apolo
administratlvo não espociflcados anterloímênta
7733-í/00 . aluguel dê máquinas ê êquipamêntos para ascritório
69206/0í - âtlvldadee de contabllldade
63t1-9r00 - tÍátamonto de dados, proyÊdor66 de servlços de apllcação e
Êêrvlços de hospedâgêm na intêmot
6209-1100 - 6uportê técnlco, manulênção ê outros sêrviços em tqcnologia da
lnÍormação
620{-5/01 - dêsoôvôlvlmênto dê progrâmas de computadoÍ sob êncomêrdâ
6í90{199 - outrâs âtividadss dê têlêêomunlcaçóês náo ôspecillcadas
antêrlormentê
6190..6/02 . provedores de voz sobre protocolo intêmet. volp
6í906/01 - provedores de acesso àc redas de comunlcaçôes
4221-gt05 - manulêngáo dâ âstaçõês ê rêdês dê têlscomunlcagões
4221-9104 - construçâo dê êsláçÕêr â rôdês do tol€comunlcaçôss
í822.S/01 - sêru|ços de êncadêrnaçáo e plastlÍicação
9511€100 - rsparação ê manutênçâo de computadores e de oqulpamêntos
perlféricos

Junta Comercial do Estado do Pará 2110312017

Cerliíico o Registro em 2010312017

Arquivamenlo 1 56001 72743 de 20/03/201 7 Prolo,colo 1 6687281 4 de 1 610312017

Nome da empresa GOVTI CONEXAO E SOLUÇAO EIRELI ME NIRE 15600172743
Este documento pode ser veríicado em http://Íegln.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica,/TELAVALIDADoCS.aspx
Chancela 2655459709203



CLÁUSULA eUlNTA. O inícto das atlvidades foi em 06 de Junho dê 2001, §endo
suâ duraÇão por têmpo indêterminádo.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital sociâl dê valor R$ 100,000,00 (CEM
MIL REAIS ), tolalmente subscrito ê integralizâdo, nê§tê ato, em moeda ôoÍrêntê
nacionâ1, de responsabilidade do titular.

CLÂUSULA SÉTIMA. A rêsponsabilidade do titulâr é rê§tritâ âo valor do Õapital
integralizado.

DA ÂDÍTIIINISTRAçÃO

CLÁUSULA OITAVA. A adminiskação câbê âo sau titular com o§ pôdêrês ê
atibuiçôes de representaçâo âtivà ê pâ§§lva, judiciâl ê extraiudicialm6ntê' podêndo
praticar todos o§ âtos compreendidos no objeto, §êmpre de interêssê da empresa,
autorizado o uso do noma empresarlal.

DO BALANçO PATRIMONIAL OOS LUCRO§ E PERDAS

CLÁUSULA l.lONÀ Ao término dê cadâ exorcício dâ empresâ, em 31 de
dêzêmbro, proôêdêÍ-sê-á a elaboração do invêntário, do balanço patrimoniâl ê do
balanço do'resultado êconômico, cabendo ao ütular, os lucros ou pêrdas apurâdos.

DO FALÊCIiTENTO

CLÁUSULA DÉclMA, Falecendo ou interditado o titulâr, â êmpre§â continuará sua
atividade com os herdeinos ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo
intêrêssê dêstes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
sítuâÇào pâtrlmoniâl da empÍêsâ, à dâta dâ resolução, veriltcada em bâlânço
ospecialm6nte lêvâfl tâdô,

OA DEGLARAÇÃO DÊ OESIMPEDIMENTO

cúu§uLA DÉcilt/iA PRIMEIRA. O Admini§trâdor doclara, sob as penâs dâ lêi,
qua nâo êstá impêdidô de exetcer a administrâção da empresa, por lêi espocial ou
im virtude de cándênâção crlminal, ou por sê êncontÍar ôob o§ êfêito§ dela, a pena
quo vode, ainda que têmporâriamente, o âcesso â cargos públicos, ou por crime
fâlimêntar, dê prêvaricação, pêita ou subomo, conêussãô, paculato ou contrâ a
economia popular, contra o sistêma financeiro nacional, contrâ t1ormâs de defesa
dâ concorrência, contrâ âs íelâçõês de consumo, íé pública ou propriedade.

CLÁUSULâ DÉctMA SEGUNoÀ o titulâr da smprêsa declara que não participa
dê outrâ êmprêsâ da mesma modalidâdê, s§tando dêsimpêdido pârâ constituir a
prêsente ElREtl.
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DO FORO

cLÁu§uLA DÉÇrMr\ TERÇEIRA. Fica eleito o íoro de MARITUBA para o
êxercício ê o 6umprimênto dos direitos e obrigaÇôes resultantes deste ato
constitutivo.

E por se achar em peíeito âcordo, em tudo quãnto neste instrumento particular foi
[âvrâdo, assinam o presente âto constitutivo.

Marituba(PA), 01 de Novembro dê 2016.

Junta Comercial do Estado do Pará 21 10312017
Certiíico o Registro en 2010312017

Arquivamenlo 15600172743 de 20/03/20'1 7 Protocolo 1 6687281 4 de 161ú12A1t7
Nome da empresa GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÀO EIRELI NrE NIRE 15600172743
Este documento pode ser veriÍicado em htlp/regin.jucepa.pa.gov.brlregin.viaunlca/TELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 265545970S203
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íl! -----:q-sTo DE ALTERAÇÃO Ol cOVTr CONEXÃO E SOLUÇÃO EIRELT ME

CNPJ n" 04.568.900/0001-90

ANTONIO JOSE GOMES DE ALENCAR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
08/1211965, soLTEIRo, EMPRESARIO, cPF no 23s.s87.t72-B?, CARTEIRA DE
IDENTIDADE no 1358057, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado no(a)
RODOVIA BR 316, 5, KM 15, RUA TRANSJUTA SN, DECOUVILLE, MARITUBA, PA,
CEP 67200000, BRASIL

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome GOVTI CONEXÃO E
SOLUÇÃO EIRELI ME, registrada .resta Junta Comercial do Estado do Parf sob NIRE n"
15600172743, com sede Rodovia Br 316 Km 15 Rua Transjuta Sn, 5 , Decouville Marituba,
PA, CEP 67.200-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JurídicaÀ4F sob
o n" 04.568.900/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei no lO.406/
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
cusToMrzÁvEIs; supoRTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
EM(Tr) TECNOLOGIA DA TNFORMAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO On REDES
DE TELECOMUNTCAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÔES DE REDES DE
TELECOMUNTCAÇÔES; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE
COMUNICAÇÕES; OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÔES;
PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP; TRATAMENTO DE
DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM NA TNTERNET; DESENVOLVTMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; TREINAMENTO EM
TNFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSTONAL E
GERENCIAL; CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS; ALUGUEL DE
MÁQUINAS E EQUTPAMENToS PARA EsCRITÓruo; PREPARAÇÃo DE
DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ApOrO
ADMINISTRATIVO(SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CADASTRO IMOBILTÁRIO
E ECONÔMrCO NO ÂrrlmrO MUNTCTPAL); SERVrÇOS DE PRÉ-TMPRESSÃO E
ATTVIDADES DE CONTABTLIDADE. ATTVIDADES DE MONITORAMENTO DE
SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATTVIDADES DE TELEA.TENDTMENTO
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCzuTÓRTO E APOIO ADMTNISTRATIVO
ATIVIDADES DE CONSULTORI UDITORIA CONTÁBIL E TzuBUTÁRIA.

Req: 81700000328010

CertiÍico o Registro em0410912017
Arquivamento 20000534814 de 0410912017 Protocolo '176119558 de 3010812017

Nome da empresa GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO ETREL| ME NIRE 15600172743
Este documento pode ser veriÍicado em http://regin.jucêpa.pa.gov.br/regin,pa/TELAVALIDADOCS.aSpx
Chancela 33055326538950
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ATo DE ALTERAÇÃo n.q. Govrl coxnxÃo rc soluÇÃo ETRELI ME

CNPJ n" 04.568.900/0001-90

CNAE F'ISCAL

6202-3100 - desenvolvimento e licenciemento de progremrs de computedor
customizáveis
1821-U00 - seriços de pré-impressão
8020-0/01 - stividedes de monitoramento de sistemas de segurançe eletrônico
8211-3/00 - seruiços combinedos de escritório e epoio administrativo
8219-9199 - prepareçno de documentos e seniços especializados de apoio administrativo
não especiÍicados anteriormente
8220-2100 - atividades de teleaúendimento
8599-6/03 - treinemento em informática
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento prolissional e gerencial
8599-6/05 - cursos preparetórios para concunsos
9511-8/00 - reparação e manutençno de computedores e de equipementos periféricos
7733-llOO - aluguel de máquinas e equipamentos pera escritório
6920-6102 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributárie
6920-610l - atividades de conúabilidade
4221-9104 - construção de estações e redes de telecomuniceções
4221-9105 - manutenção de estações e redes de úelecomunieeções
6190-6101- provedores de acesso às redes de comuniceções
6lgO-GlO2 - provedores de voz sobre protocolo internet - voip
6190-6199 - outrts atividedes de telecomunicações nâo especiíicadas anteriormente
620f-5/01 - desenvolvimento de programes de computador sob encomcnda
6209-1/00 - suporte técnico, manutençâo e outros seruiços em tecnologia da informação
f,lf f-9l$0 - tratamento de dados, provedores de serviços de apliceçâo e sen'iços de
hospedagem na internet
9sf2-6l00 - reparaçilo e manuúenção de equipementos de comuniceção

DA RATTFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações

resultantes do contrato social permanece MARITUBA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecides em atos já arquivados e

que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

MARITUBA,2S de agosto de 2017.

Req:81700000328010

CertiÍico o Registro em0410912017

Arquivamento 200005348 1 4 de 04 109 t2017 Protocolo 1 76 1 1 9558 de 30 l0\l20 17

Nome da empresa GOVTI CONEXÃO f SOIUçÃO EIRELI ME NIRE 15600172743

Este documento pode ser veriÍicado em http://regin.jucepa.pa.gov.bíregin.palTELAVALID,

t ) 
","9

Chancela 33055326538950
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1 761 1 9558

NOME DA EMPRESA GOVT| CONEXAO E SOLUÇAO EtRELt ME

PROTOCOLO 1761 19558 -30t08t2017

MATRIZ

N|Iil] I5600172743
cNI'.r 04.568.900/0001 -90

CERTII.ICO O REGISTRO EM O4IO9I2O17

SOII N:20000534814

Ádes»
00i;1

N0

^

@*áe
Marcelo A. P. Cebolão

Secretário Geral
Certiflco o Registro em 0410912017

Arquivamento 2000053481 4 de 0410912017 Protocolo 1 761 1 9556 de 30108!2017

Nome da empre§a GovTl coNEXÃO E SOLUÇÃO EIRELI t/]E Í'llRE 15600172743

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 33055326538950

04t09t2017
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CONTRÁTÜ DE REYENDA T)E SOI':TryIRE

/l - Purles

RI|VENDA
GOVT'I - Conexíia e Scluçãa EIRELI'MII
Ruct Pus,tcrgcrn lla,ttt vermell'ttt, 05, Gttunubura, ('t)l'; Ó7.A10-320 * Ánanintlcutt - l'crrti
(NP,l: A4.568.900i000I -ç0 ln.sc. [isÍqtlurt!' I 5.2'19.'l I'l-()
'fel e./bne (9 I ) 3 24 5 -,/ 6()ó

Resportsri.vei.r: Ánlonio ,losi (joncs tle Áluncttr

PRODUT'ORA
Tecnológictt Prest, Serviços em InJbrnttilicç l-kkr
Iluct {.iul. Oswuldo Pinto du Veiga, I 32i
IJuirra Prósperu
888) l-700 - ()riciL?utt ' ,5.C,

TaleJ"ux (48) 304 6-8200
cNP./ ; 09. 5 99.A2 I /000 t -48

Ilesltonsrivel : RenaÍ o C. Leundrct

I] - 0itittito

lluvendtr cle ,Jislentct.t (so.[mure) Crtnputtuloriz1(:los por ])urle du llevenda

Comprecnilenio:

- (.tonwrcializctçí«t tlu (le.ssiio i Díreilo de Li,:;o clcr,s.ver:;õa.v exectttúveis cle l<tc/rt e rluulqtrer

,s ístarncr dc sanvolvitlo au c'otncr c i « Lizudo pelu Prodularu.

- lrtesíttç[ío tle Suporta e llunulutç:ão no:t sislemas cotnarcictlizcttkts, Lt lturtir du in/itrnroções e

ntt.tt er iul rete bidrss da Pt'otlulara.

-'l"otla g qurilqtter ctlittídotle de Consulruriu c'l'raintrttttcttl<t (latttrt'entc dct.s'sistentus cltr

Prorlutora s'ariio tle resltçttsttbilidtttle lútttictt e .finctnceiru do llevenda. l"i'iclndo .íbrtnctlizaclo

este relucbnutnefil(, efi? conlrdto a pilrle enlra o Reven/u e c'ucla Clieute.

( - iirea de Ahrunsênciq

I - A llet,endo e.rerc:L:t"ti tts rtlribrtíg:iies ttqui ujusít:rdct.v nnicume:nla ntt cstt'ittt líuitt do eslutlo do

Purú,.fictutdr), pt)rtunto «s,segrtrcttltr tt ,yrtct e.tt'ltt,tit,it{uclc contart:iul ne'vttt ztttrtt da ulLtttçib.

2 - () crctlenciuntenÍo tle quciquer oulru Revcntla nct rcgião clescritrt tta ileru l,,s'rtmanlu,verti

{ctrmalizada apó.s cr cortt'ordúncitt ltor esu'ilo tlu llevendo de qtte operucional e tccnir:umenle

rtãç é mttis pçssh,el <xtbrir e utey«l<tr a,lequuclunenta ttttlct tt .;ua re gitirt, c com u ut'uliaçilo e

aprovuç:ãç da l'todulor«.

3 - ,SomenÍe ct llet,e nilu potlert'r t:onltütur ot.r suht'onlrrtlttt' oltlt'o,l pes'stttt:; ,fí,ti<:t.t:s eiou jutíilictt.s

paru, tletrtro da tireu ultrnrgirfu.t, preslt:tr.;arviç'os tle c:rtnsultori(t oLt sttpor/c qt.runrltt:;e .fizcr

I
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çqlVrnÁTO pE REVEN0Á DE Sgt;T'ryÁRE

t1(ce,t.\h'io pelo cxce;'.\o clc clctrutntlet tlc trubulho rto.s Clienles usurit'irt.r do,ç.si.s'tctnu:i

Revenda.

4 - Á Revends serd comuni('uc{o pelu Protlulora ,solsrc rluulquar Clieníe . que Ínlstno e.yttux.lo e tn
,vuu tireu cle uluttção, venht proc'ru'ur tlirtloncnte q Produtoru. Á crilério uniccuneníc tlu
Produlora, .rc cont'Ídlur inqtossihilicladu Íéc'nicu rttr lttgístic:ct, e,rla ltoclerti tlendur dirctantente
de{erntinudtt c:licnte denlro cla rircrt cle otut:rq'tio clil Reveuda,.çe tli.s',;o t/ctr;entlar u qualiclacle tlas
.se rv içtss presÍ ttdos,

D - l>oliÍict!,Conrcrciul

I -,\empre que houver ulret'aç'ôa,;, u Produtoro emitirti e envicu'ti u "T'ctbelu tle Í'reços Nat:irsnctl"
dos ,:'ctt"' si.çlentct,v pard o llevenrla, ben <:otur.t tt.r «tntliçõas' de pagumettÍo e in/i».mttç.ões ,çabre
os lrihulos incide ntes.

2 -'fodos tss cle,s'conlot./ixudos nesta Polític'ct Crtmarciül sonleníc potlerãoser uplic:udo.; ncr

Cessíio de Asa d« Vavsiio Altjero tlo,ç s'islcntus de,yenyrtlyiclo.\'ou (:ontü"cicrlizcrtlo.t ltclu
Produloru.

3 ' Qualquer ctulru concliçiío t:omerciul propo.\t(l pclo Clienle elou Revenda, p.tr(l ser e.falit,t.ttlu,
precisarti ser ultrovutlrt Sxsr escrito pel« Proilutora.

4 - Á tuheltt de prcços e apolítit:a cunerciül deverão:;er obedecidtt,s rigorrssantente, Os'tak.,rcs
re.fe.renlel; a Conltltorit:t,1'reiuuntento e lnplanluç:[iosão du rt:slton.tabilidade tinica e exc.lu.yivtz
dtt Rcvcnda, .te esles' .rurviços.íicLtrcnt sob silo ta,:^pol't,\ühitklade, e, deverão eslar.fitrmrlizado.;
en contr«lo (.1 pu,'íe enlre ct Reventlu e o C'lieute .

5 - Tadu c quulrlter contercictlizctÇíio de .ri.s'tentu,t .tcrti Jitrnruliiqdu uo contrut() pítlt"ti() d(l
Produtoru, etn Írê..y yict.y çontcntlt) u particip(t(:iío tla Revenda e cb Clienle.

6 - fie. ./br ncce,çsária a olttetçíio dos cotr,sultores du Proiuíor& nu secle dct Client.e tlq Revenrlo,
estes írctbqllrrts, previunrenÍe oltrovados, soràa reulizudo,s e".fãturado,t obetlcçencks-su a.t
condiç'ões exi,tlenl( na coiltrulo e ntre (t Reyenlu c o Clienle.

ne{'e.tr^itlude tle conver.çãu tle tlutlrt.ç. Ne,ttt cuso, t1t1i pr(uo prét,io tletterá sar cspeciJic«cks 1ttu,t:t
ctttlu nlvo clieníe clntrutctrlo.

E - Polftic« Financeiru

I - Somenle « Produlora cnitirú Nola l;'ilu«l «o Clienla. À u'iíürio tkt ltrotlutorrt, e,sÍ« ltoclerci
lrunsíerir püru u Revenda u ftmção de e rrtitir liolu [i'i,scal uo C.llienle, e nc.tÍe cuso, u llewnda
deveru repes.\(tr tt I'roiuloru tts vttlore; que (t a,tt(1 (,ouberen, quundo tlo raccltitnenlo tlos
t,al0res.
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C 0!V TIIÁ :{ O D E R E r: 1,1 N D A J) E S O It 7" W ÁIt E

- Á Revenrlo racçherti, u lítulo tlc coniss(ú.t. ulrut'és de NoÍu l;iscal. emitid« à Prodstoru, :15'%

(qwu.e.ntr.r e cíuço por cenÍo) drt,:; trilortr.t f«Ím'«clos, rcf'erenles u indic«çiro dü si.víemtt,

tíenon;lr.açüo,.fbchuntentct tltt vendtt e instaluçtío do ,çi,ttamtt nos cqttilttrntcnltts cla Cliente.

- 01tert:enturil a quc.fizar.jus ct Rat,entltt, lerti.xtu.fcrluramertlo etn tunÍ(t.\'parce.lcts tluanttt.ç us clrt

cottlrcüo t:nlrt. ct Prodrttora c o {'liente,

- O rcpu,s,'^e clu cctnú,ç.s'ãtl serú efttutrcks «lé 7 (,reÍc) diu,r u1.ú,s'o e./e1i1,11ç6o do pogumento pot
pttrtu do CIiente,

- A Revends tutnbétn recchcrti u 1.tcrr:cniurtl da 4594, (qurtrenrtt e cin(o !)ot'cmlo) sobre os

valorcs' du munuÍanção men,s'ul ou ltlcttç[it.t dtt .si.vltrtntt.

) - O ctr,çÍo talefônico cle totlo e. qt«ltluct',\upot'lc du l'>rodutoru p(rra a llevettd« ou cltrttrul<t

net:essdrio p(ru o Cliunta dq llevenls, qÍravis' de quuleluer nwio tle tclecoutrnicctção,.ficurti ltttr
conlo da lle.vendo, ott tkt re spectit,ts Cliente,

3 - T'odu e qualquer tlifit:nldctcle .firrrurctir« tlu Revendo ou du Produtoro dcverú l;ar a,uliader
inrudiutuntuníe entre us pu'tas, poi,t o Cliuute junai.s' ltoderá ser ent,olvido, prejudicudrt ou
lomar conhecimttnt<t tle .tÍes' ruomentrt:;. \'udo rlever/t ser .feito puro que , pelo tnenos clLrrunta tt

tlurução desíe c:ontruÍo, exi,çlct :;inÍoniet - arn lctclo.v os ,senlidoli - enÍle ü Revenda c a Prottulora.

F - ]>oíítica 7'écnico

avuliorlot; no)^ crspe(Íos legilis, tccnológicos a tlesenTtenlto, e <t uluttlimenta astura sujeilo a

orçüfitenlo pt'óvio, cottt u resper:tiva uprovuç[io.

2 - rl llevetuln e su(t,\ rel)resct1íutlles 1tes,roa,t.{ísicn,s se obrigant tt uiío tlescnvolvcr síslenlas coill
a He$nu /inulidude do,:; si,s'tcrnus jú prot:htziiltl.s pelu Produtoru, intlelte ndentetnenle tle

de.,;tt: contrttlo, sejo rltrul .fitr o ttr..tíit,o c:lo re sc'i,ção.

3 - ,4 di.sponibilidttclc do;' .ti,\'íe mu:; uluulizuclos ( o .\'upüríe sobre os ,vi,s'lemus pürd a Ret,enda,

rionenta ot:offor(),se niio exi:;tir nenhum déhito du Revend« pilr(l com n Produlorn, rcspeitando*
se u carâncict de «té 60 (,rcs'senta) dius da fi?(tior alrüsa.

G - Palítica dt R.tgula.ridade,lurílku, Fin.unceilrt e liisml.

l'rolutoru Ír()L'(tt (i() ttttra si;

- illtcruções do Oontr«Ío Srst:inl
- Certíclões Negativa.s'de Dúbito t'efàreníe u I;'ü7',5. INS,S, {laceita liederal, l:i.çíuduul e it4unicipel,
a 'l'ralsulhi,stu,

2 - Á lroca t)eyerri ocoruet'em uÍti (t0 (,t'et.setttu) tlius apó.s o vtrncirucnlo cle cada cltlc:ttnu,:nto ou

do ocot"rônc'íct de ultcruç'õe.:; qte.justi./iqtrcnr a uÍt.tulizttçüo dal; in/brnraçõc,s'.

,-, I r:'"yL,.'.

{i' .,,;,' .!Í',' :)\
\ ;; ,i' i ' ,i'i ,' .'J\ '..' :' ,/
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J - Á Produfsilt e a Revenda são responsúveís individual e sel:cu'udanrcnle pelos respeclivas

recalhimenlos de toflo e Enl,quer enÇal'ga trctbalhista, pretitlenciário e comercial dsçorrente c]a

execução tlaste czntrato.
4 - De acarclo com o $rÍ. lo d.a Lei 4,886, de 09/12/1965, s.tta contrato ndo gerará vinculo

empreg«tício entre ãs pürto§.

H : Cansiderações Fiq{Iis,

1 - Á daraçdo do presenle contrato á de At fum) ano a contar da dala de sucr assinatura, A

ranovação, por iguaís e sucessivo.r períodas, será automdÍica ss nenhums das partes se

pronunciarem por escrilo sobre a sua rescisãa.

2 - O presenle confrato poderít ser resclndido em qualquer tempo, êm comum acordo enÍt'e as

partes. Se « rescis.ãa nãcs.{ar de com.um acordo elltre 6$ parte§" a parte que solicitar a rçsçisdo

deveyà ü,rformar d outrü com antecedência mínitna da 03 (três) ,neses, e ndo havetà mutta

reseísóría.

3 - Ocorrendo a resci,sdo, a Pradutorn assumil'd a responsabilidude em G{snder cada ClÍente

que utilize os sictemas que a Protluíora produziu e a Revenda cctmercictlizou; até tpte otttra

erupresa passe a ser revenda na região {ltte era da Revendo.

4 - Ocorrendo a rcsaisão, cacla Cliente serri comunicudo pelas duas partes, de moda a nãct

intarrompor a conlinuaçã^o adequada das atividades processadas pelos sistema.ç da Produtora

am cada Clienle, até entdo atendido pela Revenda,

5 - O furo competsnts, para dirimir qwalquer controvérsig decorrente deste conlrato, existente

entre as partes, é a da Produtoru, por mais privi.legiado qua seju qualcluer outro,

6 - Os casos omissas ou nãa cobertos por este cot;tüb serdo sempre re,solvidos de comunt

acorda entre as partes.

7 - .4s partes se ea,nprometem também a respeitar e amqtrir ss leis de "Sotlware", direitos

aulorais c auÍros que regulamentem as atividades de Informcítica e Prestaçdo de Setvíços.

B ^ Ássim, par estarem justos e contralados, assinüm o pre:;ente cüntrato ern 2 (duas) vhs tle
igtrcl leor e valor, juntamenÍe con 2 (duus) tastemunhqs .firm.atát,eis, parã que produza seus

.iurídicos e leg«is e.{eitos abrigando a si e « seus sucttr$orcs o seu cumltrimento integral,

20t8,

lt

Teslcttrunlrt (1)

(lricitimu, 0B de .ktne iro dc
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PORTAL SEFA.PA
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0311012017

MINISTÉRIO DA FMENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona!

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíuDA ATIVA
DA UNIÃO //

Nome: GOVTICONEXAO E SOLUCAO EIRELI -ME ./
GNPJ : 04.568.900/000í -90

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

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ns 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://wml.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuita/ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de O2l1Ol2O14.
Emitida às 10:24:02 do día 03/1012017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01 tO4l2O18. /
Código de controle da cefiidâo: 4DA8.B8F2.2460.CC19
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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0311012017 https://app.seÍa. pa. gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO

,àf,
#.fif*Éfxi;"r.r+lt

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ó'0.'à
0@!!_

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: GOVTI CONEXAO E SOLUCAO EIRELI
Inscrição Estadual: 15.249.414-6
CNPJ: 04.568.900/000 I -90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é

certificado que NÃO CONSTAM, até a presente daÍa, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado daFazenda, de
natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Ceftidão, emitida nos tennos do Decreto n.o 2.473, de29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.u 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Intemet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado daFazenda no endereço eletrônico www.sefa,pa.gov.br.

Emitida às: 09:47: l4 do dia 03ll}l2}ll
Válida até: 01.10412018 /
Número da Certidã o: 7 02017 0804827 85 -6

Código de Controle de Autenticidade: 6ID4C52A.FE54DF8 I .l 1')2F24 4.63E7 1 FBA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses

previstas no ad. 6o da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também

em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efefuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por

meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

https://app.sefa.pa. gov. br/emissao-certidao/emitirCertidao. action 112
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SERVIÇO GRATUITO
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETAzuA DE ESTADO DA FAZENDA

Nome: GOVTI CONEXAO E SOLUCAO EIRELI
Inscrição Estadual: 15.249.414-6
CNPJ: 04.568.90010001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do- sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃo coNSrAut, até a presente datã, pendências em i.o ,o-.,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza não tributriria, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.o 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da F azenda no endereço el etrônico www sefa.pa. gov.br.

Emitida às:09:47:14 do dia 0311012017

Válida aÍé: 0ll}4l20l8
Número da Certidã o: 7 02017 080482786-4

Código de Controle de Autenticidade: 260F59E8.6044 I 823.0F 1 8257D.F4D6938 1

Observação:

- Nos temos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem veriÍicadas as hipóteses
previstas no art. 9o da Instrução Nonnativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decomência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será eferuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pÍrblica no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

0.r0

CERTIDAO NEGATIVA O IA
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04568900/000 1-90
Razão Social: cowl coNEXAo E soLUcAo ETRELT ME

Nome Fantasia : coWI coNEXAo
Endereço: ROD BR 316 KM 15 RUA TRANS-]UTA SN 5 / MARITUBA / MARITUBA /

PA / 67200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validader 23/12/2077 a 21/Ot/2OtB

Certificação N ú mero 
= 

20 77 722303 3 5 5 89 22 B 76 0 5

Informação obtida em 04/01/2018, às 11:35:29.

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

https://www.siíge.caixa.gov.briEnrpresa/CrÍ/CrflFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=1 3549424&VARPessoa='13549424&VARUf=PA&V... 111



CERTI NAO NECATI VA DE DEBI TG TRABALHI STAS /

Nome: GOVTI CONEXAO E SOLUCAO trIRELI - ME

(MATRIZ E E ILTAIS) CNPJ: 04 .568. 900/0001-90
Certidão no : 131 962588 / 2071
trxpedição: 03/10/2Ol'1,t/às 1O : 0B : 10
Validade: 37/03/2OLB I 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se qu

04.568.900/0001-90,
Trabalhistas.
Certidão emit-ida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabafho, acrescentado pela Lei no !2.440, de 7 de julho de 2071, e
na Resolução Administrativa no 7470/ZOt1 do Tribunal Superior do
Trabafho, de 24 de agosto de 20L7.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabitidade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados aLé 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
auLenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

I NFORX/AÇAO I IVPGTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhisl-as constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenLe aos
recolhimenLos previdenciários, a honorários, a cusLas / a

emolumentos ou a recolhimentos de1-erminados em fei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minisl-ério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

P())i:lR Jili::C IÁRIi)
l"ii$li'-tÇÂ D0 i!.'iii\liô,l.tic

e GOVTI CONEXAO E SOLUCAO El RELI - ME

(IúATRI Z E Fl Ll Al S), inscrito (a) no CNPrI sob o no
NÃO CONISTA do Banco Nacional- de Devedores

i:) r:ir,' :i. (i ii s ê ::i'..r.(l.i s lôíj ri : c r;(i.i:: ri i: s i:: . i i.r.s " !: r:
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GOVT| CONEXÃO & SOLUçÃO ETRELT ME
CNPJ : 04.568.900/000í-90

NIRE: 15200892609

BALANçO PATRTMONIAL ENCERRADO EM 3í.í2.20í6

Marituba (PA),

Declaramos sob as penas da Lei que as inÍormações aqui contidas são verdadeiras e nos

responsabilizamos por elas;

As inÍormações foram extraídas das folhas ne 1 e 10 do Livro Diário ne 03 registrado na Junta

Comercialdo Estado do Pará sob o número 17t0O2229-3 em Ogt}gtzQl7. ,t
A Sociedade não possuiConselho Fiscalinstalado; -./indeoendente. -n'y'W

VALTEH ANTONIO SOUZA §AMPAIO

Técnlco em Contabllldade

cRc/PA 006479-0 I
CPF no 281.774.952-91

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em2410312017
Arquivamento 2000051 3032 oe 2410312017 Protocolo 1 70081 095 de 2210312017

Nome da empresa GovTl coNEXÃo E soluÇÃo EIRELI ME NIRE 15600172743

Este documento pode ser verifi cado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.

Chancela 3267 4815657 952

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIICUTANÍE
DISPONIBILIDADE

Caixa e Bancos

Estoquês Materiais
Total do Ativo Circulante

IMOBILIZADO
Máquinas e Equipamentos
(-) Depreciação Acumulada

Total do Ativo Não Circulante

TOTAL

13,396,87

260.38L,42

273.778,29

76.067,L8
-8.227,89

67.839,29

PASSIVO CIRCUIÁNTE
Fornecedores

:ontas a Pagar

§erviços aPagar de Terceiros

rotel do Passlvo Clrculante

PATRTMÔNLO rÍOUrpO
CAPITALS(rchL

Capital Subscrito

Resultado do Exercício

Íotal do Patrlmônio LÍquido

TOTAT

L27.874,59
20.s97,30
9.605,28

158.017,17

100.000,o0

83.600,41

183.600,41

341.617,58 341.617,58

24 de Íevereiro de 7

CPF n! 235.587.172-87

29t0312017
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etr;cowr colexÃo a soluÇÃo HRELT ME
CNPJ : 04.568.900/000í -90
NIRE: 15200892609

Demonstração de Resultado em 31.12.2016

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

REcEtrA ruÃo openectoruel
REcEtrA oPERActoNAr- líeutoe
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
(, DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Adminlstrativas
Despesas Comerciais
REsULTADo t-Íeutoo oprnactoNAl No penÍooo

Rs 426.461,14
RS 426.46t,1.4

Rs 426.461,14
Rs 426.461,14
Rs 342.860,73
Rs 2s3.s62,9s
n$ 89.297,78
ns 83.600,41

Marituba (PA),24 de Íevereiro de 2017

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos

responsabilizamos por elas;

As inÍormações Íoram extraÍdas das folhas ne 1 e 10 do Livro Diário ne 03 registrado na Junta
Comercial do Estado do Pará sob o número 171O02229-3 em Ogl03l2017. -

A Sociedade náo possuiConselho Fiscal instalado;
auditoria independente.

SSP/PA

Tácnico em Contâbilidadê

cRc/PA 006479-0 I
GPF nP 281.774.952'91

Junta Comercial do Estado do Pará
CertiÍico o Registro em 2410312017

Arquivamênto 20000513032 de 24t0312017 Protocolo 170081095 de 2210312017

Nome da empresa GovTl coNEXÃo r SoluçÃO EIRELI ME NIRE 1560a172743

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.bÍ/regin.viaunicaIlELA',
Chancela 3267 48 1 9657 I 52

CPF ne 235.587.172-87

29103t2017

ANTONIO SOUZA SAMPAIO
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cowr coNExÃo & soLuçÃo EIRELI ME
CNPJ : 04.568.900/0001-90
NIRE: 15200892609

ínotcrs ot ttoutotz
1)Liquidez Geral =

2)Liquldez Corrente

3) Solvência Geral

íNDICES DE ENDIVIDAMENÍO
5)Endividamento

6) índice de lmobilização

independente.

L58.O17,17

341,517,58 =

341.617'58 = 2,16 > 1

2,1_6 > 7

2,L6 > 7

0,86 < 1

5,O4 < 1

pás.3

29t0312017

L58,O17,17

34L.617'58 =
758.077,t7

758.017,17 =

183.600,41

341.617,58 =

67.839,29

Marituba (PA)' 24 de fevereiro dé 2017

Declaramos sob as pênas da Lei que as inÍormaçôês aqui contidas sáo verdadeiras e nos

rêsponsabilizamos por ê!as;

As informaçóes Íoram extÍaídqs das folhas no 1 e 10 do Livro Diárlo n! 03 registrado na Junta

Gomercial At estado do Pará sob o número 171002229-3 em AglO3l2O17.

A Sociedade não possuiConselho Fiscal instalado; **ffi
Técnico em Gontabllldade

cRc/PA 006479-09
CPF no 281.774.952-91 .'!

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 2410312017

ArquivamentJ200005l 3032 de 2410312017 Protocolo 170081095 de 2210312017

Nome da empresa GOVTT CONEXÃO r soluÇÃo EIRELI ME NIRE 15600172743

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS aSpx

CPF ne 235.587,172-87

Cha ncela 3267 48 1 9657 I 52
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

)onfirma-se a veracidade da certidão de Antecedentes

)íveis, número 05566001, perante ao Tribunal de Justiça do

:stado do Parâ, em nome de GOVTI CONEXAO E

]OLUCAO EIRELI ME, emitida em 31 11012017 às 135232
;om validade até 2910112018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Administração Tributária - Diretoria de Gestão de Receitas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado, para os devidos fins, que a empresa GOVTI CONEXAO & SOLUCAO LTDA

ME, CNpJ: 04.à68.900/0001-90, com sede na RoD BR 316 KM 15 RUA

TMNSJUTA SN, 05, Decouville, 67.200-000, Marituba-Pará, é fornecedora dos

Softwares de Sistemas de Gerenciador de Receitas Próprias, juntô com os serviços

atendimento ao cidadão via WEB, comor NFE-s (Nota Fiscal Eletrônica - Serviços) /

ISS Digital, Desif, IPTU Online, Protocolo/Processo; a mais de 8 anos.

No mais declaramos que nada sabemos em desabono à conduta da mencionada

empresa, até a presente data.

Bragança, 03 de Janeiro de 2017

ira Rodrigues
-de Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Bragança

CNPJ: 04.873.59210001-07
praça Antônio Pereira, 937 * CEP:68600-000 - Fone/Fax (0-91 ) 3425-5288. Bragança - Pará



DE BRAGANÇAW
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

CONTRATO N'20170009

CONTRATO ADMINISTRA
QUE ENTRE SI FA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA E A EMPRESA GOVIT
coNExÃo & sol,uÇÃg LrDA ME,
CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDIÇÕES SEGUINTES:

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MLINICIPIO DE BRAGANÇA-PA, através

da pRBFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, pessoa jurídica de Direito Público Interno,

portadora do CNPJ sob o n" 04.873.59210001-0'7, com sede na Avenida Marechal Floriano
-Peixoto, 

1750 (Altos do Banco do Brasil), Bairro Centro, CEP: 68.600-000, cidade de

Bragança/Pa, neste ato representado pelo Exmo Senhor RAIMUNDO NONATO DE

OLiVEpA - Prefeito Municipal no exercício de seu mandato, brasileiro, divorciado, agente

político, porrador da cédula de Identidade RG no 2642116 SSP/PA e .d?. 9PI/"M.F l"
03I.972.472-72, residente e domiciliado na Estrada do Cacoal s/no, Bairro Jiquiri, cidade de

Bragança/Pa, CEP: 68.600-000, doravante denominado CONTRATANTB e do outro lado a

",nplr"ru 
GovIT coNpxÁo & sol,uÇÃo LTDA ME, portadora do CNPJ (MF) sob o n"

04.568.900/0001-90, Inscrição Estadual n" 75.249.414-6, estabelecida sito Rodovia RR 316 KM

15 Rua Transjuta, s/n, Decouville, Marituba/PA, ao CEP 67.200-000, neste ato devidamente

representado por r., sócio-diretor, Sr. ANTONIO JOSE GOMES DE ALENCAR, brasileiro,

casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG n" 1358057 SSP-PA e do

CpF/MF n" 235.587 .172-87 , rãsidente e domiciliado na Passagem Vermelha, no 05 - Bairro da

Guanabara, município de Ananindeua/Pa, resolvem nos termos do resultado do processo

licitatorio na modàlidade DISPENSA DE LICITAÇÃO N', 712011-23.01.002, ajr.rstar a

celebração do presente Contrato Administrativo, sobre as condições declaradas e reciprocamente

aceita abaixo transcrita:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
1.1 - Contrataçáo de pessoa JurÍdica para prestação de serviços de locação de Sistema Tributario

Informatizado - TERRA, a fim de úender os serviços essenciais da Secretaria Municipal de

Finanças - Administração Tributária do Município de Bragança'

Secretaria Municipal de Finanças:

Item Descrição/Especifi cação Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

01
Sistema Tributário Informatizado -
TERRA

UND 03 1.490,0A 22.470,A4

VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS 22.470,00 (Vinte e Dois Milo Quatrocentos e setenta Reais).

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1750 (Altos do Banco do Brasil)- Centro

CEP: 68.600-000 . Bragança -Parâ- Site: wvwv'braqanca.pa.gov.br

ü0'i jl cNOE
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Gabinete do Prefeito

CLÁUSULA SEGUNDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV, art. 26, paúrgrafo único,

ambos da Lei n" 8.666193 e suas alterações e amparado pelo Decreto Municipal
de02 dejaneiro de2017.

ó.
(,o

{a-s*b
incisos I, II e II,
n" 015/2017-GP,

CLÁUSULA TERCEIRA DOS ENCARGOS, OBRIGAÇOES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste

termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do

CONTRATAN'[E ou a terceiros, quando no desempeúo de suas atividades profissionais, objeto

deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Finanças as notas de

empenhos e respectivas notas hscais/fatuÍas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal

utilizado para aconsecução dos serviços;
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, toclas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste

Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou iregularidades apontadas pela

Contratantel

3.7 . Aceitarnas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões ate o limite fixado no

§ 1o, do aú,65, da Lei n" 8.666193 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no

8.666193 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscali zar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execuçâo do objeto

contratual, diligenciando nos casos que exigern providências corretivas:

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista da:; Notas Fiscais/Faturas devidamente

atestadas pelo Setor ComPetente.

CNPJ: 04'873'592/000 1 -07

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1750 (Altos do Banco do Brasit) - Centro

CEP: 68.600-000 ' Bragança -Pará - Site. www'braqanca.oa.gov'br



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Gabinete do Prefeito

)oa?',
-_--_* o
:)/'§
5r)^oreõ/clÁusur,A eUINTA - DA vIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual
em 31 de março de2017.

em02 dejaneiro de exti

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo paru a rescisão contratual os constantes dos artigos 77 ,78 e 79 da Lei no

8.666193, e poderá r.r ràlirituda a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência

mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso

injustificado na execugão do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe

garantida plena defesa, as se guintes penalidade s :

- Adverlência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE,

impedimento de contratar com o mesmo, por pfazo não superiot a02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria

autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
- Até l0% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não rcalização e/ou

descumprimento dã alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas curnulativatnente, facultada a

defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) diasúteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, Íro prazo de 05

(cinco) dias úteis a côntar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso,

descontá-1adasfaturasporocasiãodopagamento,sejulgarconveniente;

7.5. O pagamento da rnulta não eximirá a CONTRATADA de comigir as irregularidades que

deram causa àpenalidade; : l

7.6. O CONTRATANTE dàrrerá notificar à CONTRATADA, por escrito, de qualquer

anormalidade constatada, durante a prestação dos serviços, para adoção das providências

cabíveis;

1.7. As penalidades somente serão relevadas em razão d7 circunstâncias excepcionais, e as

justificadàs so serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente

tomprováveis, a critérlo da aúoridade competente do CONTRATAITE, e desde que

formuladas no pÍazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CNPJ: 04,873.59210001 -07

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1750 (Altos do Banco do Brasil) - Centro

CEP: 68.600-000 ' Bragança - Pará - Site: www'braqanca'pa gov'br



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Gabinete do Prefeito

cLÁusuLA OITAVA - Do vALoR E REAJUSTE Rs 22.470,00 (vinte e

Quatrocentos e Setenta Reais), a ser pago fio prazo de até trinta dias, contado a partir da data

final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente
prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela Secretaria Municipal de

Finanças do Município de Bragança, e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos

devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e

da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato

atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que

será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo

número de dias em atraso, repetindo-se a operagão a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA. DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na

dotação orçamentária:

Exercício 2017:
ÓnCÃO: Prefeitura Municipal de Bragança

Secretaria Municipal de Fi

CLÁUSULA DECIMA . DAS ALTERAÇÕPS CONTRATUATS
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no aftigo 65 da Lei n.o

8.666193, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação

das devidas justificativas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRÀ T DO FORO' BASE LEG+L E FORMÀT IDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específ,rca, consubstancíadana Lei no

8.666, de 21 de juúo de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos

de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

II.2 - Fica eleito o Foro da cidade de Bragança, Esll{o f9 Pará, com.o o único capaz de dirimir

as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente'

1 1.3 - para ftrmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contlatado, é lavrado

CNPJ: 04'87 3'5921000'1 -07

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1750 (Altos do Banco do Brasil) - Centro

CEP: 68'600-000 . Bragança _Pará- Site: www.braganca'pa.qov.br
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Unidade Orcamentária: 05 - Secretaria Mun e FrnanÇas;

Proieto - Atividade Categoria Econômica

04.123.0003 2.025
(Gestão da Sec. Municipal de Finanças)

3.3.90.39.00
Outros Serv. de Terceiros -
Pessoa Jurídica.

3.3.90.39.99
Outros Serviços de Terceiros



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Gabinete do Prefeito

o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é

assinado pelas partes contratantes e pelas testemuúas abaixo.

BRAGANÇA - Pa.,01 de fevereiro de20l7

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

CNPJ (MF) n" 04.873.59210001-07
CONTRATANTE

ANTONIO JOSE GOMES DE ALENCAR
GOVTI CONEXÃO & SOLUÇÃO LTDA - ME

CNPJ (MF) n" 04.568.900/0001-90, GowrcoNExAoE

CONTRATADO i^?1,'-"?3;""â.,,,

Assrnado de fotrnã digital por GoVfl
CONEXAO E SOLUCAO LTDA

ME:045689000001 90
Dados: 201 7.02.01 1 0r57:39 -03'00

Testemunhas:

Nome:
CPB no:

1)

1)

Nome:
CPF no:

873.

ii



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado, para os devidos fins, que a empresa GOWI CONEXAO &

SOLUCAO LTDA - ME, CNPJ: 04.568.900/0001-90, com sede na ROD BR 316

KM 15 RUA TRANSJUTA SN, 05, Decouville, 67.200-000, Marituba-Parâ, é

fornecedora dos Softwares de Sistemas de Gerenciador de Receitaâ Próprias,

junto com os serviços atendimento ao cidadão via WEB, como: NFE-s (Nota

Fiscal Eletrônica Serviços) / ISS Digital, Desif, IPTU Online,

Protocolo/Processo, a mais de I anos.

No mais declaramos que nada sabemos em desabono à conduta da

mencionada empresa, até a presente data.

Capanema-Pa, 03 de Janeiro de 2017

Travessa Cezar Pinheiro, 375 * Bairro Centro - CEP 68700.00 - Fone (91) 3462-50'12

Email : tributoscapanemapara@hotmail corn

007 ?

\
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CONTRATO N"2017l 01 10001

CONTRATO DE AQUISIÇAO DE SISTEMA

INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E

GESTÃO DE TRIBUTOS E MODULOS ONLINE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICO E ISS

DIGITAL, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPTO

DE CAPANEMA/PREFEITURA MUNICIPAL E A

EMPRESA Govrl coNnxÃo & soruçÕns
LTDA - ME, COMO ABAIXO DESCRITO:

Por este instrumento parricular o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PREFhIITURA

MUNICIPAL, entidade de Direito Público, com CNPJ no 05.149.091/0001-45, com sede à

Avenida Djalma Dutra, no2506, Centro, nesta cidade de Capanema, Estado do Pará, ora

delominado de CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO, brasileiro, casado, agrônomo, portador de RG no

3151121/SSP-PA e CPF/MF n" 058.810.802-20, residente neste município, e de outro lado

GOVTI CONEXÃO & SOLUÇOES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com

CNPJ n" 04.568.900/0001-90, com sede à Rodovia BR - 316, KM 15, Rua Transjuta SN,

Decouville, Marituba - Pará, CEP 67.200-000, Marituba, estado do Pará, doravante denorninada

CONTRATADA, representada pelo seu sócio ANTONIO JOSE GOMES DE ALENCAR,

brasileiro, casado, portadora de C.l n" 1358057 -SSP-PA e CPF n'235.587.772-87, domiciliada

na Rodovia BR - 3 16, KM 15 , Rua Transjuta no 05, bairro Decouville, Marituba-PA. resolveram

contratar" de acordo com o Processo de Dispensan'712017-0005 e aL.C. n" 8.666/93, mediante

as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA pRIMEIRA - DO OBJETO: Contrataçáo de Pessoa Jurídica para Aquisição de

Sistema Integrado de Arrecadação Municipal e Gestão de Tributos e Módulo Online Nota Fiscal

de Serviços Eletrônico e Iss Digital para atender as necessidades da Secretaria cie Finanças do

Município de Capanema, conforme resultado de Dispensa n'1120\l-005, e proposta da

Contratada.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos a serem adquiridos são descritos em quantidade

e preço seguir relacionados:

tTEM ESPECIFICAÇAO QUANT Val.Unit Val.Tota

001

Sistema Integrado de arrecadação Muni cipal e gestão

ileTributos e módulo Online de Processos; IPTU; Ntr'Se

Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos e Iss Digital
06

MESES 8.s00.0( 51.000,0ú

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : O Amparo Legal do presente

Contrato, encontra-se consubstanciado na Dispensa no 712017-0005, fundamentada no art. 24,

inciso IV da Lei n.o 8.666193 e suas alterações, sendo esta também a legislação. aplicável nos

casos omissos deste Contrato, diante da necessidade emergencial de contratação do Sistema

Integrado de arrecadação Municipal e gestão de Tributos e módulo Online de Processos; IPTU;

NFSe -Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos e Iss Digital, do município de Capanema.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO nn SERVIÇOS: são servigos

mensais, não presenciais, de licenciarnento, manutenção corretiva, atualizações de versões e

helpdesk.

cLÁusuLA QUARTA - DA F'ORMA DE PAGAMENTO E ALTERAçOES: O pagamento

será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da nota fiscal.

pARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento só será efetuado mediante apresentação da nota

fiscal/fatura discriminando o produto, comprovando sua adimplência com a Seguridade Social

(Cerridão Negativa de Débito) - (CND), com o FGTS (Certidão de Regularidade de Situação -
CRS), com a Fazenda Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão

Negativa Estadual, bem como a quitação com demais impostos e taxas que por ventura incidam

sobre o mesmo.

pARÁGRAFO SEGUNDO - A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela contraiada deverá conter, em

local de fácil visualtzaçào, a indicação do no do processo, no da Nota de Empeúo, iiberação do

documento fiscal para pagamento.

pARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias mediante

ordem bancária em moeda corrente deste país, após a emissão de nota fiscal (devidamente

atestada pelo setor de almoxarifadc,). Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal
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será motivo de correção por parle da adjudicatáriae haverá, em decorrência, suspensão do prazo

de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕBS oa.S PARTES - A parles se obrigarn da

seguinte forma:

4.1 - A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Emitir a Ordem de Fornecimento (OF) após a publicação do resultado licitatório

b) Pagar oportunamente o preço do serviço à CONTRATADA, na fotma e condições

estabelecidas na Cláusula Quarla acima;

c) Solicitar a implantação, manutenção e suporte do sistema, diante de necessidade da Secretaria

Municipal de Finanças;

d) Acompanhar toda execução do Contrato, mediando as ações entre Contratada e Contratante.

4.2 - A CONTRATADA obriga-se a:

a) Conceder a locação de Software com o licenciamento de uso, manutenção corretiva,

atualizações de versões e helpdesk.

b) Ao Licenciamento - fornecimento de licenças de uso de programas de computador em nome

da CONTRATANTE, sem limitação de uso durante a vigência do contrato, do Software de

Arrecadação de Tributos Municipais, e modulo online de nota fiscal NFSe e Iss Digital e dos

programas necessários à sua operação, tais como Gerenciador de dados on line e gerenciador de

Tributos Municipais;

c) A Manutenção Corretiva e Atualizações de Versões - serviço de manter os softwares

fornecidos em sua última versão, livre de erros.;

d) Serviço de helpdesk - atendimento dos usuários para sanar suas dúvidas sobre a operação do

sistema, por telefone, chat e email.

d) lmplantação - comesponde à entrega, em 10(dez) dias, do sistema para início da locação e

inclui os serviços de instalação e configuração dos softwares, migração dos dados de sistemas

legados e treinamento inicial dos usuários.

e) Instalação e configuração - serviços necessários para colocar o Software de Gestão de

Arrecadação de Tributos Municipais disponível para acesso pelos usuários.

#
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f) Migração de dados - comesponde ao serviço de tornar os dados legados do município

disponíveis para acesso no Software de Arecadação de Tributos Municipais

g) Treinamento Inicial dos usuários - comesponde à capacitação dos usuários na iniciação da

utllizaçáo das funcionalidades do Software

h) Serviços sob demanda - serviços prestados mediante Ordens de Serviço, dimensionadas pela

previsão em horas técnicas, limitadas a 400 horas técnicas anuais, para Customrzaçáo,

Treinamento, Operação Assistida e Recuperação de Panes.

f) Customi zaçáo - serviços não presenciais de adaptações no software para melhor atender às

necessidades especíÍicas da CONTRATANTE.

g) Treinamento - cursos de utilização do Software de Gestão de Pagamento, de reciclagem ou

para formar novos usuários, solicitados após o período de implantação.

h) Operação Assistida - serviços de assistência presencial aos usuários na operação c1o sistema,

pal'a superar eventuais dificuldades de utilização.

i) Recuperação de Panes - serviços de supofte em software básico nos servidores da

CONTRATANTE, para retomar o funcionamento normal do sistema operacional, banco de

dados.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R$ 51.000,00,

(Cinquenta e Um Mil Reais), em parcelas mensais de R$ 8.500,00 (Oito mil e Quinhentos

Reais).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : As despesas decorrentes das

contratações previstas neste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária

04.01- Secretaria Municipal de Finanças

04125 0011.2.115.000 - Modernização da Administração Tributária

3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA - o prazo de vigência é de 06(seis) meses, contados

a partir da data de sua assinatura'
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CLÁUSULA NONA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

No caso de atraso ou inexecução do objeto do presente contrato serão aplicadas a Contratada

sanções administrativas.

§1o. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre

o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato

encontre-se parcialmente executado;

§2".Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do

objeto;

§3". A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o

contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Federal n'.8.666193;

II - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao

licitante contratado:

a) Adverlência;

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de l0oÁ (dez por cento) sobre o saldo

contratual reaiustado não executado pelo parlicular;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Adrninistração Pública Municipal, Direta ou Indireta , por pÍazo não superior a 02 (dois) anos;

d) lmpedimento para licitar e contratar com a Adrninistração Pública Municipal, Direta ou

Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das muitas previstas em edital e no

contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante,

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a

Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre



que o contratado ressaÍciÍ a Administração pelos prejuízos resultantes e apos decorrido o prazo

da sanção aplicada com base na alínea"c".

§ 1". As sanções previstas nas alíneas "a","c"t '6d" e 
('e" 

deste item, não são cumulativas entre si,

mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea

,,brr).

§ 2". Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade

competente submeterá sua decisão ao Secretário Municipal, a fim de que, se confirmada, teúa

efeito perante a Administração Pública Municipal.

§ 3". Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria

Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade

competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

III As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá

notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,

indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação

para aphcação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das

razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação,

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o pÍazo será de 10 (dez) dias

consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada aregra do artigo 110 da Lei Federal

n'.8666193;

d) O licitante contratado comunícará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço

ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as

notificações enviadas ao local anteriormente indicaclo. na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão

promotor do ceftame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis,

resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal

n". 8.6661931"

ü008
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f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior será submetido à análise da

Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses

e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n" 8.666193, no que couberem com aplicação do

art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO: Incumbirá à CONTRATANTE

providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais termos aditivos em

Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, pala ocorrer no

ptazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito o foro de Capanema - PA, para

dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja'

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma,

para igual distribuição , paÍa que produza seus efeitos legais.

Capanema, L0 de janeiro de 2017.

Francisco Ferreira Freitas neto
Prefeito Municipal

Govti Conexão & Soluções Ltda - ME
Contratada GowrcoNEXAo E

SOLUCAO LTDA

ME:045689000001 90

Assinãdo de forma digital por GOVTI

CONEXAO E SOLUCAO LÍDA
MEr045689000001 90

Dôdos: 201 7.01.1 0 I 0:l 1:39 -03'00'TESTEMUNHAS:

1.

2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUARITUBA
DrRÉToRtA DE TEcNoLoGtA DE lNFoRmÁrtca

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉGNICA

Atestado, para os devidos fins, que a empresa GOWI CONEXAO & SOLUCAO EIRELI

ME, CNPJ: 04.568.900/0001-90, com sede na ROD BR 316 KM 15 RUA

TRANSJUTA SN, 05, Decouville, 67.200-000, Marituba-Pará, é fornecedora de

lmpressão e Confecção de Carnês de IPTU, com Dados Variáveis e Coôrdenadora de

entrega dos carnês em domicilio.

No mais cleclaramos que nada sabemos em desabono à conduta da mencionada

empresa, até a presente data. ' ,.

Marituba, 01 de Setembro de 2017

CPF: 755.137.812-44
Goordenador de lnformática

i:r-nc-

--

CNP.I: 01 .61 1 .666/0001 -49

Rodovia BR-316, s/no, km 13, Centro, CÉP ô7.200-000 - Fone: (091) 3256-0891

I
É§)
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EsrADo oo panÁ
PREFEITURA MUNICIPÂL DE MARITUBA

ROD. BR 316. S/N - KM 13 - CENTRO - MARITUBA/PA - CEP:
,nil::r§otiài::

ADrTtVo A0 CT 001/2014.PMM

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTMTO N.O

OO1/2014-PMM INEXIGIBILIDADE DE

LrcrTAÇÂo - PRESTAÇÂo DE SERVIÇo DE

SISTEMA TRIBUTARIO-GERENCIADOR DE

RECETTAS PRoPRIAS D0 MUNlclPlo (IPTU-ON-

LINE, NFS-e, DMS ON-LINE) E LINK DE

INTERNET DE 04 MEGABYTE DEDICADOIFULL,

QUE ENTRE SI FAZ, O MUNICIPIO DE

MARITUBfuPA, E A EMPRESA GOVTI CONEMO
& s0LUÇÂ0 EIRELI - ME, C0M0 MELHoR
ABAIXO SE DECLAM..

01.611

0 MUNlClPlO DE MARITUBA/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o n0.

1-49 sediada na Rodovia BR 316, s/n, Km 13, Centro - Marituba- Pará, CEP: 67,200-000,

denominado CONTRATANTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E

DE MARITUBAIPA -SEOF, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no

CNP sob o no, 01.61't.666/0001-49 sediada na Rodovia BR 316, s/n, Km 13, Centro - Marituba- Pará,

CEP: 67 , neste ato representada por sua secretária, LAURIETH BARROS LEMOS, portadora do

RGnol - SSP/PA e CPF n,0 399.668,792-34, residente e domiciliada na Rua Osvaldo Cruz, n0 29,

ANTON

Aguas Li Ananindeua - PA, e de outro lado a empresa GOWI CONEXAO E S0LUçÂ0 EIRELI ME,

inscrita CNPJ no 04,568,900/0001-90, com sede à Rodovia BR 316 KM 15, rua Transjuta SN, 5, Bairro

, Marituba/PA, CEP: 67.200-000, ora denominada CONTRATADA, representada pelo Sr.

JOSÉ GOMES DE ALENCAR, brasileiro, portador do RG n,01358057 SS/PA e do CPF .0

235.587, 72-87, residente e domiciliado na passagem Rosa Vermelha, n0 05 (entre Liberdade e Jardim

, Bairro: Guanabara, Ananindeua/PA CEP 67.010.320, tem justo e acordado o presente Termo

Aditivo, iante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA
Termo Aditivo possui como objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 06 (seis)

SEGUNDA
de vigência do Contrato será prorrogado de 0110712017 alê3111212017

TERCEIRA

3.1. As referentes ao Termo aditivo conerão por conta da dotação orçamentária

Dotação tária:

Exerc

Unídade:

Cat.

628

020219 PREFEMJM MUNICTPAL DE MARMJBA

04,123.0002.2245.0000 mnNweruçlo DAS ATIVIDADES DA sEcRET. DE 6RçAMENT9 E

3,3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0 1 33 Part. Rec. Estado (ICMS, IPVA IPI exp.)

FINANçAS

frrp

Fonte

2017

1,1, 0
meses,

2.1, O

Ficha



4.1

5,1. E

CLAUSULA

CLAUSULA

depois de

Marituba/P

Testemu

EsrADo oo PlnÁ
PR.EFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ROD. BR 316- S/N - KM 13 - CENTRO - MARITUBA/PA - CEP: 6

'in.ítàrrom 
as dembis disposiçoes do Contrato

por estarem de acordo, é lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, o qual,

e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

29 de junho de2017.

LAU

SECRETARIA MUN ICIPAL DE

ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONTMTANTE

-ME GOWI CONEXAO E

SOLUCAO LTDA

ME:045689000001 90

Àssinacio de Íorma diEir3l por GoWl
CoNEXAO E soLUcAC LÍDA
N4t:045689000001 90

Dados: l0 I 7.06.29 I 0:54:37 -03'rl0'1-90

\
CPF: §35.2-s4i .3s ) - \o

I de,

87
'42\

t..l
ü)g

oa/

lolaz@6



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

CONTRATO N" 2016002

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MUANÁ, através do(a) PREFEITURA
MUNICIpAL DE MUANÁ, CNPJ-MF, No 05.105.200/0001-22, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,,

represenrado neste ato pelo(a) Sr.(a) SERGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES, PREFEITO MUNICIPAL,
portador do CPF n'451'.024,.652-87,residente na PASSAGEM SANTA HELENA S/l',1, e do outro lado CONEXÃO
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 04.568.900/0001-90, com sede na Rod. BR

3l6km, Rua Transjuta SN, Número 5, Bairro: Decouville, Marituba-PA, CEP: 67.200-000, de agora em diante

denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). ANTONIO JOSE GOMES DE

ALENCAR. residente na , Belém-PA, portador do(a) CPF 235.58'1.172-87, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

I.I - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DESKTOP, SISTEMAS ON-LINE VIA WEB,

ASSESSORIA E SUPORTE, TECNICO ATRAVES DE CONSULTORES E PROFISSIONAIS EM

INFORMÁ'|ICA, VISANDO O GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇAO D,OS SERVIÇOS DE

ARRECADAÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA, BEM COMO OFERECER AOS MUNICIPES FACILIDADES
E SERVIÇOS ON-LINE, PROPICIANDO UM POTÊNCIAL AUMENTO DE RECEITA E INIBIÇÃO A
SONEGAÇÃO PISCEL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL DE MUANÁ.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no afi.25, inciso II,clc o art. 13, inciso III da Lei n'8.666193,de21 dejunho de

_- 1993. e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DoS ENCARGoS, OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES DA

CONTRATADA

3.1. Executar o ob.ieto deste contrato de acordo corn as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assurnir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a

terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITLRA MUNICIPAL DE, MUANÁ as notas de empenhos e

respectivas notas fi scais/faturas concernentes ao objeto contratual ;

3.4. Assu6ir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente

conr relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoalutilizado paraa consecução dos seruiços;

ffiôrr'fiI, -;--õ
Y,gff'",nno:,

PRAÇA 28 DE MAIO, N" 43, CENTRO, MUANÁ



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com

condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
assumidas, todas as

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas rresmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § lo, do art. 65, da

Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. AContratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cuntprimento das

- obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores;

4.2.Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor

Competente,

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 13 de Janeiro de2016 extinguindo-se em 31 de Dezernbro de

20 I 6. podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

5.1 -ConstituemmotivoparaarescisãocontratualosconstantesdosartigosTT,TSe'79daleino8.666193,epoderá
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante

comunicação por escrito.

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES

7.1.81-t caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução

do objeto deste contrato, submetei-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes

pena{idades:

- Adverlência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE. irnpedimento

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

0s$ {
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GOVERNO MUNICIPAL DE I\{U4N
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria

'7 .2. A multa prevista açima será a seguinte:

que aplicou penalidade;

- Até lOo/o (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realizaçáo e/ou descuttlprimento de

alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do

interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7 .4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a

contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do

, pagamento, se julgar conveniente;

7 .5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades 
'que 

deram causa à

penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anonnalidade constatada

durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razáo de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão

aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do

CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máxirno de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 49.047,60 (quarenta e nove mil, quarenta e sete reais e sessenta

centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a parlir da data Íinal do período de adimplemento da

obrigação, na propoição doi serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas

_ petolaj PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos

Jevidarnente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdern de serviço

emitida.

parágrafo único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada,

aplicãr-se-á o índice do IPCA, a título decolnpensação financeira, que será o produto resultante dá multiplicação desse

índice do dia anterior ao paganlento pelo núnrero de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSIILA I\ONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação

orçamenrária"Exercício 2016 Atividade0404.041230037.2.008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças,

Clâssificação econômic a3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39'99, no valor de R

§ 49.047,60. ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oporlunamente, à conta dos respectivos

orçamentos, caso seja necessário.

6t c:)(;6,
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GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MT]ANÁ

cLÁusuLA DECTMA - DAS ALTERAÇOES COUTRATUAIS

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

I I . I - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei no 8.666, de 2l de junho

de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geralde cotttratos e

disposições de direito privado.

-' 
I I .2 - Fica eleito o Foro da cidade de MUANÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato,

caso não sejam dirimidas amigavelmente.

1 1.3 - Para ftrmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo,

em 02 (duas) vias de igual tôor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas paftes contratantes e pelas

testemunhas abaixo.

MUANÁ-PA, 13 de Janeiro de 201 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
CNPJ(MF) 0s. 1 0s.200/0001-22

CONTRATANTE

coNExÃo COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ 04.568.900/000 I -90

coNTRATADO(A)

Testemunhas:

GOWI
CONEXAO E

SOLUCAO LTDA
ME:0456890000
01 90

Assinado de forma
digital por GOWI
CONEXAO E SOLUCAO

LTDA

ME:045689000001 90

Dados: 2017.01.13
08:18:12 -03'00'

2.

)0nr,'o
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GOYERNO MUNICIPAL DE MOJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

CONTRATO N" 20170016

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MOJU, através do(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOJU, CNPJ-MF, N" 05.105.135/0001-35, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) DEODORO PANTOJA DA ROCHA, Prefeito Municipal, portador do CPF no

297.603.052-91, residente na Rua 31 de Março, No 07, e do outro lado GOVTI CONEXAO & SOLUCAO LTDA-
ME, CNPJ 04.568.900/0001-90, com sede na ROD. BR 316 KM 15 RUA TRASJUTA SN, DECOUVILLE,
Marituba-PA, CEP 67200-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a)

Sr(a). ANTONIO JOSE GOMES DE ALENCAR, residente na RODOVIA BR 316, KM 15, SN, RUA
TRANSGENTA N"05, DEVOUVILLE, Marituba-PA, CEP 67200-000, portador do(a) CPF 235.587.1,72-87, têm justo

Â contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO CONTRATUAL

I.1 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO,
vrsANDo o CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS DO MI-INICIPIO MOJU-PA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FTINDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no arÍ.25, inciso II, c/c o aft. 13, inciso II da Lei n'8.666193,de21de junho de

1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA . DoS ENCARGOS, OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

j.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual,

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRA'|ANTE ou a

terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato,

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU as notas de empenhos e

respectivas notas fi scais/fàturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente

com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoalutilizado paraa consecução dos seruiços,

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a irnediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

PÇ JARBAS PASSARINHO, 1OO, CENTRO, MOJÚ - PARÁ



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU
PREFEITURA MUNTCIPAL DE MOJU

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o

Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores.
§ lo, do art.65,da

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores,

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto conffatual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,

-.diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor

Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5. 1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 20 de Janeiro de 20 I 7 extinguindo-se em 3 1 de Dezelnbro de

201 7, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.i -ConstituemrnotivoparaarescisãocontratualosconstantesdosarligosTT.TSeT9daLei n"8,666193"epodei'á

ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANT'E, corl antecedência rnínima de 05 (cinco) dias úteis. rnediante

crxrunicação por escrito.

CLAUSULA SETIMA . DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorréncia de atraso injustificado na execução

do ob.feto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defbsa. as seguintes

penal idades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promoviclas com o CONI'RATANTE, impedirnento

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adririnisiração Pública, enquanto perdurareni os

motivos da punição, ou até que seja prornovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acitna será a seguinte:

- Até lOyo (d,ezpor cenro) do valor total contratacio, no caso de sua não reaiização e/ou descunrprintento de

d. sü

0i:l
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GOVERNO MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJTÜ

alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a

contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do

pagamento, se julgar conveniente,

7.5. O pagamento da rnulta não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à

penalidade;

-1.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada

lurante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razáo de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão

aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do

CONTRA'L{NTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total cla presente avença é de R$ 72.456,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), a

ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na

proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente

atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de sen'iço emitida.

parágrafo único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à C)ontratada,

aplicãr-se-á o ínclice do |PCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse

-- índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação

orçamentária bxercício 2017 Atividade 0501 .041290007 .2.022 Tributação Municipal (Manutenção, Modernização e

Ampliação), Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.1 I'
no ,aloi cle R$ 72.456,0A, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta

dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÕNS CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.'8.666193, desde que haja

interesse da Adrninistração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas'
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GOYERNO MUNICIPAL DE MOJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU iU

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

1l.l-EsteContratoencontra-sesubordinadoalegislaÇãoespecífica,consubstanciadanaLeinoS.666,de2l deiunho

de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geralde contratos e

disposições de direito privado.

11.2 - Ficaeleito o Foro da cidade de MOJU, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso

não sej am dirimidas amigavelmente.

1 1.3 - Para ftrmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo,

em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas

^testemunhas abaixo.

Testemunhas:

MOJU-PA, 20 de Janeiro de2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ(MF) 0s.105. l3s/000 l-35

CONTRATANTE

GOVTI CONEXAO & SOLUCAO LTDA.ME
CNPJ 04.568.900/000 1-90

coNTRATADO(A)

GOWI CONEXAO E

SOLUCAO LTDA
ME:045689000001 90

Assinàdo de íorma diqitãl por
GOWI CCNEXAC E 5OLUCAO

LTDA lúE:045689000001 90

Dados: 201 7.02.1 5 09:36:53 -03'00'

2.1.

EBENEZAIDE DO NASCIMENTO REIS
CPF: 005.607.792-08

VALDENILSON LIMA SANTOS
CPF: 327 .840.402-59
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