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DI§PENSÀ nô 16/2091

1O TERMO ÀDI§TVO ã,Ô CON!'EÀTO OR:GINáRIO DE
coNTRATtrÇÂo B§ LüCÀçÃ0 DE U}-I IMO\rSt SX.ÀO
R§SIDSNCI"êJ", tOCÀITUADO NÀ RUA êRJâNDE §/N
C§NTRO. §UCüpIRA DO RIÀCHÃ - MA, DI§TIISADO ÀO
FUNCTO§âÀ,IEIITO DÀS INSTâIÀÇõ§S DA SECRETARIÀ
BÍUNrCrpÀrr DE EDUCAÇÀ,O. Qt E EIISR-E SI CELEBRjâ}{
O MT}NICIPICI DE SUCUPIR,A NO RIACT{ÃO, EgrÃDO
DO UÀ8ANHÃO E A FESSOÀ TISICÀ: CÀ3,IOT,ÀNO
RODRIGIIE§ D.A, §ILVâ,.

. i; f.:r{isÊ.üt-t:. i.o Termn Àciii-ivn afi instrumentn par:ticr:lar ie ccrnirãto
,,í 'r ,1,í'jrirr "rÇ Ü2§4.244.Ü1/2t:1 ir? "trr .l,aco o MtNIcipIO DE SUCUPIRÀ Do1" .:l-ir.Gr,l.v .r

RIAcHÁo, E§TÀDo Do D{AR§}IHâo, p€§soê luridica,Ce direÍt.c piih}icc
/r,j!rÍ\/r i"r*r1j,15 nur CNFJ soh ü r-:o üi..612.338/0001*ü?. i:üfil seclel |,.,. j r\' ,

,;tiÍi::i§*'ral:"va nà 3ua S.àc J<-.se, §lo {l$, Centra CilÊ,: 65663-ü0G
'.llii,,l: ll.it1l.l3S,10ü01*6'1, átr,3vês Ca Secreieriâ io)un:cipa1 de ünucaç§a
,jra. Ka.r:-i.:..y Ai-ne)ria, brasiie i::, scl:üJ-ra, portauc.r c,o CPF" n.')
753 . 6C0. 503-53, iorà'.rânle denc;nineda s:rrp*es:nente CONTR;àTÀIITE. I, de
(.,r..:t:ü iarJo: CAF.]OLANC Ê.L15RIüUES DA SILVA, pêsso,? f isica Ce direito
p",:r.i.va*,a, ir,scrit.a r],e CPf rro 83?.191. ÊC,3-68, residente e ,Cc:niciliacia üa
Ir.u. Grande s,/n üentrc * Sucupi.ra do Rlachâo * 1.1À, doravan:e
Cenomj-r:ada simplesmÊnLe COIf;§RA§ÀDiL, * Ferênre ãs t est emunhas ahaixo
nonearlas, f imram o 1o lIs:.ao Jldiàirro ao Cunt.rat * ü:içiná rir n$
';269.:59,üi/?031, quê se reqará p*i.a Lei I'ederal no 8.6.66/9.-q, e suâs
.*-LLereçÕes, a iegislaçãc que regÊ a especie, atenCicres ss cl-àusuias e
c*rciiÇo*s que se anuncian a sequir:

crÁusuun pRIu§IRÀ DO OB.IETO, DO PRAZO § DÀ VIGENCIà - O pr:§.sÊnte
l',::trr* ir,rli i.ir.o :em por ol:; e t a â prnrraEacà,: dc prârü ie vi.qêricía
,;Í'i-:r ãr-rl-É c) Dispensa rlo 16/2C21/CPL, ü'3 conl.rôio *rigirár.io r:''

i.;;11r.:,l1.9.i1/2C2f pela Secretaria [.1i:n5"cipaI de Edr"rcação, criu:tcio dc
.-ll-Si)§NSÂ rj§ 16./lü:1, pür mais j2 idse.e) meses, üntranCo em.;Ígcr em Üj
rie ;ai:eir-o de 2AZ2 Ê f indada er' .11 cle Cezembro de 202?.

crÁusura suêusrDâ DA rusnAugl[TÀÇÃo Ejn ccnformi.daçie üüm

,rr,-iq..) li. rt.1 Lei Feclerai rr' 8.666/93 Ê Cj^áusula VI: dollrr--r.-'\/ -*,

Qr j-ginário rro Ü:69. 259 . n i i âü?1 .

Ar':-. 5?,

CônLrat§

cl.l(usur,A TERCEIRJA, * DÀ rntrrrrrcÀÇâo - Ficam mâ,nticlas e rati.ficadas, ê!"t1

seu 'inieirc teor', todas âs ciemais C1;âusulas e conc{iccies dr: üunt^rãca

c.r"i cjnário, nào ncdificadas pelo presen'i-e :' nstrurnentü.

lluo Sà,r .ll:c. \".ljri. (:(1r(Íó't-l:l'' (rj(Í'S.tj{')Í} . CNF.,. {jl.trl2.llÍ};tiilül-ô7
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Et pcr Êstaren essim justas e ccnlratadâsr
pr:êsente instrurnento em C2 (duas) v:as, de r-gual" têÕr e
, im, j,.1:rianent.ê com. as tes,lemunhas que a tudo âssistirân,

assinam c)

para u:n só

Sucupira clo Rj"achâo,/MA, 22 de iiezenhro Ce :C21.

Kari y A,lr.ê j dá
Sec:etá:ia de lducaçào/Orcler:adora de Despesa
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARIOLANO RODRIGUES DA SILVA
CPF:832.791.803-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a sêr apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) ê a inscriÇÕes em DÍvida Ativa da Uniâo (DAU) junto à
Procurâdoria-Geral da Fazendâ Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeilo passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 199 1.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenlicidade na lnternet, nos
endereços < h ttp://rfb. g ov. br> ou <http://www. pgfn.gov.br>.

Cêrtidão emitida gratuitamênte com base na Portaria Cônjunta RFB/PGFN no 1.75i , de 211O|ZO14
Emitida às 17:26:15 do dia 0910812021 <hora e data dê Brasília>.
Válida até 0510212022.
Código de controle da certidão: 7AF4.7724.87D4.8750
Qualquer rasura ou êmenda invalidará estê documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE oÉertOS TRABALHISTÀS

Nome: CARIOLANO RODRIGUES
CPF: 832.1 91.803-68
Certldão no: 51068235 /2021
Expedj-ção: 75 / 12 / 2021, às
Valídade: 12/06/2022 - 180
de sua expedj-Ção.

DA SILVA

2L : L6 :31
(cento e oi-tenta) dias, contados da data

Certj-fica-se que CARIOLAI{O RODRIGUES DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob
o no 832.191.803-68, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional- de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol-idação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIução Administrativa no L410/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2017.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atual-izados até 2 (dois) dias
anteriores à dat.a da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, aqências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst.jus.br) .

Certidão emi-tida gratuitamente.

TNFORUAçÃO TMPORT.âI{TE

Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridj-cas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obriqaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, lnclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciárics, a l:.onorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhrmentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos fi-rmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

. -...t i.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No Certidão:249621121 Data da Certidão: 1Sl1Zl2O21 Z1:i9:12

CPF/CNPJ 8327918036S NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO IC]\4S DO ESTADO TVIARANHÃO.

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

substanciado pelos artigos 240 a242, da lei no 7.799, de 19/1212002 e disposto no aftigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Codigo Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

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

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

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da CeÉidão: 12A (cento e vinte) dias: 1410412022.

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

CERT|DÃO EMITI DA GRATUITAM ENTE.

Data lmpressão: 1511212021 21.19..12

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

No Certidão: 089295121 Data da Certidão: 1511212021 21:39.54

CPF/CNPJ CONSULTADO: 83279180368

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

forma do disposto do artigo 1 56 da lei no 2.231 de 2911211962, substanciado pelos, 24O a 242, da lei
no 7.799, de 19/1212002, bem como prescreve no artigo 2A5 da lei no 5.172, de 25 de outubro de

1966 (Codigo Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do

sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 1410412022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http:/lportal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "CertidÕes" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAM ENTE.

Data lmpressão: 151i212021 21:Jg.54
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