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CONSEI.}IO REGIOI{AL DE CONrABIUDADE

DOTrÍÂitÍlltls

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS

CERT|DÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELT

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
TOCANTINS certifica que a Organização Contábil identificada no presente
documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFI DO REGISTRO

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 1711A2021 as O9:3'l:27 -

Válido até: 17 lO3l2O22.
Código de Controle : 3082.8797.7569.8829 .

Para veriticar a auturticidade deste documento consulte o site do CRCTO

DENOMTNAÇÃO....
NOME FANTASIA..
REGISTRO.
CATEGORIA
cNPJ..........

EXCOM CONTABILIDADE EIRELI- ME
EXCOM CONTABILIDADE
TO-000193/0-4
EIRELI
14.723.55710001-65
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CONS;fu O REGPNÂI- DE CONrABIUDADE

mÍOCÁrrrIT{S

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE GONTABILIDADE DO ESTADO DO
TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presentê documento
encontra-se em situação regular.

DO REGISTRO

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 1711?J2021 as O9:27:23.
Válido até: 17 !O312O22.

Códi go de Controle : 7 51 3.7 205.2082.5530.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

NOME................. : EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
REGISTRO.......... : TG004739/O-3
CATEGORIA........ : CONTADOR
CPF..................... : 888.863.01 2{0
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CoNTADOR (CRC-TO 4739/0-3 S-PA)
Brasileiro / Solteiro / Naturalidade: Floriano-Pl Nascido em 221121987

End: Avenida Francisco Caldeira Castelo Branco. No 215, Centro. Xinguara-PA
Fone: (94) 991 677 17 O E-mail: ewerton.excom@hotmail.com

Objetivos: Atuar como consultor e assessor na operacionalizaúo de atividades
técnicas relacionadas às atividades de Contabilidade Pública, Contabilidade
Elairar-l í-aarralarla.ia Â,,áiraria Í'anar rlraâa am I iniraaÃaa Drai^r^a zt^e... LrvrrqYve§, r rvjerwu vu
Captação de Recursos, Prestações de Contas e DeÍesas Técnicas,
Planejamento Orçamentário e Estratégico.

Habilidades e Competências: A dedicação ao trabalho e aos estudos ao longo
dos últimos '10 anos tem sido Íator chave para evolução técnica e construçáo de
h-t-.ili.l-.1^o ^^m^' nraani=aaãn aailirlaâa naríaio naraanaãn Àa anaÉr rniâaÀaovw,r,v. v,yç.,,rásyq\,r s!rrr.vqw\., Pe,rúrq' Pvr w9yyr.v wv vPv, re, ,,v§.uvr,
prevenção de erros, boa comunicação e busca pelos melhores resultados, em
especial na condiÇão de ESPECIALISTA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E
ELEITORAL.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

CUTSO: CIÊNCIAS CONTABEIS
lnstituiçáo: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS-UFT
Situação: CONCLUIDO 201 1il

ESPECIALIZAçÕES - PÓS.GRADUAçÃO E MESTRADO

CuTso: MBA EM CONTROLADORA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
lnstituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS-UFT
Situaçào: CONCLUÍDO 201 3/1

CUTSO: MBA EM GESTÃO PÚBLICA E SOCIEDADE
lnstituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS-UFT
Situação: CONCLUÍDO 20í 7/2

rô

CUTSO:- POS-GRADUAÇÁO EM DIREITO PÚBLICO COM ÊNFASE EM
GESTAO PUBLICA
I nstituiçáo: DAMÁSlO EDUCACIONAL
Situaçáo: CONCLUIDO 2020/1

CUTSO: POS-GRADUAÇÃO EM DIREITO ELEITORAL
lnstituição: DAMASIO EDUCACIONAL
Situaçáo: CONCLUIDO 2020/1



CuTso: MESTRADO PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE PÚBLICA E
CONTROLADORIA
lnstituiçâo: FUCAPE - RJ
Situação: EM ANDAMENTO

CURSO DE EXTENSÃO
CUTSO: EXTENSÃO EM CONTROLADORIA
rnstituição: FUNDAÇÃO GETÚLlO VARGAS - FGV
Situação: CONCLUIDO 201 1

cuRsos E cERTtFlcAÇÓes lolclonats

Curso "ENTEl,,lDEi'lDO AS METAS FISCAIS E A LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTARIAS". lnstituição: Gestão Pública. 2020, Sáo Paulo-SP.

curso "PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 2020". lnstituiçáo: Professora
Rita Gonçalves. 2020, São Paulo-SP.

Curso "ELEIÇÔES 2020'. lnstituição: Curso Online Eleiçoes 2020.

CuTSo 
,MÉToDo CIS (COACH INTEGRAL SISTÊMICO) - INTELIGÊNCA

EMOCIONAL'. lnstituição: FEBRACIS. 2O2O, F oâaleza-CE.

curso "LlclTAÇÔES POR PREGÃO ELETRONICO". lnstituição: lnstituto
Certame. 2020, Belém-PA.

Curso "ELElÇÓES 2020'. lnstituição: Professo Marlon Reis.2019, Palmas-TO.

curso "FoRtúAÇÃc coACH PARA CONTADORES E GESTORES',. lnstituiçáo:
lnstituto BBC - Coaching e Consultoria e CASP ONLINE TREINAMENTOS.
2019, Belém-PA.

Curso "SICONV PARA CONVENENTES - PROPOSTA E PLANO DE
TRABALHO". lnstituição: Escola Nacional de Administração Pública - ENAP.
,ní ô í\nlina

CUTSO "SICONV PARA CONVENENTES - USUÁRIOS E PROPONENTES".
lnstituição: Escola Nacional de Administração Pública - EN4P.2018, Online.

Curso "SICONV PARA CONVENENTES - VISÃO GERAL". lnstituição: Escola
Nacional de Administração Pública - EN4P.2018, Online.

curso "E-socrAL: IMPLANTAÇÃO. FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA
ADMINSTRAÇÃO pÚgLtCA". lnstituição: ONE Cursos Treinamentos. 2018,
Brasília-DF.



l)

Curso "CONTABILIDADE SOB ENFOQUE PATRIMONIAL NO SETOR
PÚBL|CO". lnstituiçáo: CASP Online Treinamentos. 2018, João Pessoal-PB.

Curso "CURSO SICONV - ATOS PREPARATÓRIOS". lnstituiçáo: Escola de
Governo do Estado do Pará - EGPA. 2018, Marabá-PA.

Curso "MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS'. lnstituição: Secretaria do Tesouro
Nacional. 20í 8, Brasília-DF.

curso "PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 2018". lnstituiçáo: Professora
Rita Gonçalves. 2018, Online.

curso "GESTÃO E F|SCALTZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS".
lnstituição: lnstituto Certame. 201 7, Belém-PA.

Curso "SECOFEM - Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios".
lnstituição: STN/CFC/ESAF. 2016. Brasília-DF.

CUTSO "ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS COM O
CONTROLE INTERNO". lnstituiçáo: Escola de Contas Públicas TCMiPA. 2016.
Belém-PA.

Curso "SECOFEM - Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios".
lnstituição: STNiCFC/TCM-PA/TCE-PA. 201 6, Belem-PA.

Curso "Teórico e Prático de Escrita Fiscal Digital (SPED FISCAL ICMS/IPl)"
lnstituiçáo: LEGIS INFORME. 2O1 5, Palmas-TO.

Curso "Teórim e Prático de ECD e ECF (SPED FISCALI'. lnstituição: LEGIS
INFORME. 201 5, Palmas-TO.

Curso 'Atualizaçáo em Legislação Trabalhista e Previdenciária". lnstituição:
LEGIS INFORME. 201 5, Palmas-TO.

CUTSO "RETENÇÔES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕ-ES SOCIAIS
NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
(IRRF/PIS/COFINSiINSSi|SS/ICMS)". lnsütuição: ONE Cursos Treinamentos.
2015, Brasília-DF.

Curso "ANALISTA FISCAL COM ÊNFASE EM ICMS E lPl". lnstituição: Amazon
Green Solutions. 2015, Redenção-PA.

Curso "CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS'. lnstituição:
CASP Online TÍeinamentos. 2014, Xinguara-PA.

curso "FINANÇAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO FISCAL". lnstituição: Escola de
Administração Fazendário do Ministério da Fazenda - ESAF/MF.2014, Belém-



Curso "ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETO
PUBLICO (PCASP)". lnstituição: Gestão Pública. 2014, Belém-PA.

curso "DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO".
lnstituição: CASP Online Treinamentos. 2014, Belém-PA.

curso "LEl DE DTRETRTZES ORÇAMENTÁRIAS PARA MUNICíPIOS".
lnstituição: Secretaria do Orçamento Federal - SOF. 2014, Online.

Curso "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO". Instituição: CASP
Online Treinamentos. 201 3, Belém-PA.

Curso "EMPRETEC - SEBRAE". lnstituição: SEBRAE - TO. 2O11, Palmas-TO.

Í\rrrcn "í-^D^í^lTAnÃn ntr DE)trnntrlE)n tr DE)í.rr.trQe^e t lnlrarÁDlt1Qt,vgrgv vrtt,tvttr!\rrrv 9L I t\LvvLtt\v L a t\vvLvvvv Etvtlrtavt\avv.

lnstituição: NDJ TREINAMENTOS. 2010, Palmas-TO.

EXPERIÊNCN PROFISSIONAL

^ - .-:...r...-r- À -l-^-:.-:-a---Á:-.- --.--:-l--- ^l^r1-., J, 
^nr^ 

?^ l^-.---at--Atil;lliteílte AUlllllllstlirtlvU, §elVlUUl CletlVU UO \;rÍ.EA-lt,, tUUíltiElllU
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Tocantins). No
período de 2008 até 2009.

Chefe de Divisão Financeira, seruidor efetivo em cargo de comissão do
CREA-TO. No período de 2009 a 2011. Observações: Experiência como
Àilamhra ala í^nmicoãn rla I initanãn Draoir{onfo r{a í^nmiceãa do I inifonãalYavllrUlV UV VVlltlrrúgv VV t-rWt!gl.Í,rvr a rVUiUVrllV UW VVllilgúqv UW t-lVtrqygur
Pregoeiro, Membro de Comissão de Elaboração de PCCR e Presidente
da Associação de Servidores do CREA-TO.

Controlador Geral, servidor efetivo em cargo de comissão do CREA-TO
No período de2011 até2012.

Contador ResponsávelTécnicCI na empresa EXCOM - Especializada em
Gestão Pública e Contabilidade Eleitoral. No período de 2O12 até o atual
momento.

Assessor Técnico de Planejamento na Prefeitura de Xinguara-PA. No
período de 2013 a2014.

Controlador Geral na Prefeitura de Xinguara-PA. No período de 2015 a
2016.

Contador na Prefeitura de Agua Azul do Norte. No perÍodo de 2014 a
2015.

a

a

a

a

a

a

a Contador na Prefeitura de Novo Repartimento. No período de 2O17 a
2020.

a



Secretário Municipal de Planejamento na Prefeitura de Novo
Repartimento. No período de 2019.

Contador do PSL do Estado do Pará. No período de 2O2O até o atual
momento.

Contador da Prefeitura de Eldorado do Carajás-PA. No período de 2021
até o atual momento.

REFERÊNCAS PESSOAIS

Valdeis Ríbeiro (CONTADOR). Fone: (63\3217 3251.

Roberta Maria Pereira Castro - EX-PRESIDENTE DO CREA-TO. Fone: (63) 99978.5846.

Osvaldo de Oliveira Assunção - PREFEITO DE XINGUARA-PA. Fone: (94) 98'112.4545.

Cária patrícia Ferreira - EX - PREFEITA DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA. Fone (94) 99't5880í 0

Deusivaldo Silva Pimentel- PREFEITO DE NOVO REPARTIMENTO-PA. Fone (91) 993085487

Everaldo Jorge Martins Eguchi- Delegado da Polícia Federale Presidente do PSL do Estado do

Pará. Fone (91) 980510171.

BELÉM-PA, 01 de abril de 2021

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
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a
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Diplomad'r(a)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

O Reitor da Fundação Univeçpidade Federal do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, 
.

tendo em vista a,outorga,de grau em27 de.outubro de 2011do 
,_,

. Curso de Ciêneias ContáâeÍs, ministrado no Campus Universitário de Palmas,

confere o grau de

iíi.i*,1,'j;, i.;.: ,':i:t.ilioit-i Bacharel

a

Ewerton Andrade Cavalcante

brasileiro(a), nascido(a) em22 de dezembro de 1987,

natural do estado do Piauí, Cedula de ldentidade n' 5372934 - PA

outorga-lhe.opresente ciiploma,'para que possa gozar'de todos os direitos e prerrogativas legais.

Palmas - TO, 9 de dezembro de 201'1.

r-

lsabel Cristina Auler Pereira
Pró-Reitora de Graduação

, Martins
Reitor _
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MrNrsrÉRto DA EDUCAÇÂO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Diploma registrado por delegação de competência do
MEC, nos termos do §1o do Artigo 48 da Lei 9.394/96
e Portaria MEC no 658, de 17 de março de 2004.

Registro no: 7952
Livro no: Q23
Processo no: 00788/201 1

Data de Registro:

Luciane Leite
Coord, do Setor de de Diploma

.l"no"r"nfl"i. da Azevedo
DiretoÍa de RegislÀ e ContÍole Acadêmico

PROGRAD/UFT

Reconhecimento do Curso

Renovacão: Portaria MEC no 477 de 22i 1 1/2011 -
DOU de 24111/2011. Secão 1, o.67.

E5{9



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

CEIITIFICADO

ConlLrimos a [werton Andradc Cavalcante, RC n.o 5]72934, SSP PÂ, de acordo corr o l{egimcnto Ceral de P(rs-

Graduaçâo dl Fundaçrio IJniversidade Fcderal do 'focântins-t.JF l , o prescnle CUIITIFICADO de Conclusão do C'urso de

Pós-Grâduaçào La&,.§ensrr - Especialização em:

"MBA em Controladoria e Planejamento Tributário"

promovido por meio do curso de Ciências Contábeis. no Carnpus de Palmas, no período de l'cverciro de 2012 a atrril rle
2013. totalizando 360 (Trr,'zentas e sessenta) horas.

Palnras-'l'O, 02 de dezertrbro de 201 3

VJ U. l ffL) ÀQ.L-a
11l'l'OR DE

W

\*á'
ISA IJ RAt)l.'AÇ
Rotirigucs

('(X)RDl.:NAIX)R^ t)O ( t;RSo
Marl i'l'cr.'zi rrha V icira

(

t\



o

Ca
u'
i:t

o.

a.

o

o
G

/.

(i

rJc
G

§.I

,t
-.1

-

7
o

o-

t:

'â

'a

Ct

-

Ê-
C.
C

-
E.
c,
a
o
G

?
a-

íl=

L

c
7,

s.

t

7.

o

o
J.

=.

iÊ
I :r:t,u
l-l

tí).
YÊ
It1

l"
I

I

.G
p

o

t'

,.

ôlt
FI

a
7

'2
a

I
o

C

a,
e

7

r.

J)

7
a

\

-\
a

a
t
o-
o
!
G
't

t^.
-a
or,

o
:

7

-i
G.
G\

(a

n

7
:att
?r

L
(?-

G

c

<
G

() a
't

G,n

G

7
c
iu
-c Ét

t

a

l^)

n

ô
C,

r,
v
G

-
co|,
C

L
ei-

tJl.

t.

N
4

.J:

=I

o

a)

c\o
c-
ti

='z >

ír^
t:t v

=.

,Jcea

a-

L.r. !.

=-

^cc
í. a.=
"' 't- C..

()'

-ç:
7t

o

7
c
U

c

7,

;
G

crr-

7

Z

1o
a

IJ

Cv

ô
nia

-
r.
IJ

-i
-

7_
's

,'

--

t-

-

ê.
I9

=\t

tJ IJ â.

=:3
:-
Y<
IJã

-t.J
8>
êi
'ô

3p

IJ

Ê=
tsô
§3
3o
:
À=
f)'1

Cr,a(o
rl

í!_ê=xÉ--=*!
ãàFâí287
=??7t=71_ - - _t-- 

=.i-=!-'
,. < = =A ç c :7z:;;;?i
z;'= --7=?'*
àç22izt=

a===-"-^ --

i i1*8"'Ç=íia:'7?
,i?íã=:
^ -J 

=-a 
- 

^

==i?-?rír;
.- ?=i= *z
=i i a7. i

>=7-47
a J - *::

= 
? / 

= = 
tJ 

=

^=rc'-í-:a^t
. , r_ a _t

=n
Li;
rJ=

-'.à-4z
!)
õ.
XY

i:

:
a

=

2

3.,

t?.|

-1

a
ô

t)

G

I

ô

G

-
ct

a-

c:i
?
ai-<

<2_
-t9ir.rD i'rN;

=.,í\='
s
í}r
I



.D
!.IEI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Palrnus-'l'(). lti tle sctctrtbtt, dc i0l7

'j

t,, t
,i "i

CERTIFICADO

Corl'erinxrs a f,werton Anrtrsíle Cavalcanre, llc n' 5-171934. SSP/PA. de' actrdo corn o Rcgimento Geral dc Ptis-

õraduaçâo da Írundação I-tnivc.rsidade lrcdsral do'focantins-LlFl'. o presentc CERTIFICAI)O de Conclusâo do Clurso dc

l\is-(iraduação /-aro Scr.rrr - Espccializaçâo cnr:

"Gestâo Pública e Sociedade"

promovido pelo NFlSol - Núcleo dc Econonria solidária, no ( anrpus de l'almas, no periodo de sctenrbro tle l0l3 a

dczernbro dc l0ló. totaliz ndo 370 (trL'z!'lltâs c setcntl) horas.

l'l{( ) l{l:l I l'()s,( il( ,A I)t I.{("\( ) L(X)Rl)l Nr\lX)l( lX)( trlts()
l:tli,\ttsttrltr llcrlirri
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INSTITUTO DAMASIO DE DIREITO

pos-GRADuaÇÃct
a

ItÃ

o diretor da Faculdade rBMEC São paulo e o coordenador do rnstituto Damásio de Direito, sob estrita observância

da Lei Federat n. 9.394, de 2o de dezembro de 1996 e da Resolução MEC cNE/cEs n. 1, de 6 de abril de 2o18'

têndo em vista a conclusão do curso de pós-Graduação Lato sensu, em Julho-2o2o, confere o título de

Especialista em Direito Eleitorat com capacitação para o Ensino no Magistério Superior a

Ewerton Andrade Cavalcante

Brasileiro(a), natural de Floriano - PI,

nascido(a) em22lL2lL987, RG 5372934 - P^,

e outorga-lhe este certificado, a fim de que Possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais'

Sáo Paulo, 13 de Janeiro de 2O21.

,

l'xfl. li.g l::o
l'utl

l'.r, rrl,h,l' llrl,' rl'

,lttutot
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$ lxaTlÍuIo,

DAMASIO
DE ôrierrô tr Ibrnec

Área de conlreclmcnto: Ciências Soclats, llcgóciroe a Direito
Histórlco l,,ato Sensu em Direito Eleitoral

Aproveitemento

Dlrclto Con3tltucloral
Elcltoral

Fundrmentor do Dlralb
ElGltar.l, Polltlco c
Ptrtldúrto

Ciêncla c Pê.quls.

Dld{úÊ. do Cn!,ío
Srprrlor

1
2.Dlsponcado (a): Gorrformc e Rccoluçlo no l, dc 6 dc abrll dG 2olg.
Resultado: Apmvado (a).

Marcos

E: Erp*lall'tai r{: HÉtr€; Di Doutori PD: Pós-Iroutor; LO: Llv?ê-Ooente.

€a^ b-..t^ < r l^ l---!
JC9 r3uri/l, aJ tlt Jêtttltt, uE zt 3t.

Noguelra
Secretárlo

Aluno (a): Ewerton Andrade Cavalcantc.
Iníclo do cunro: Outubro-20l8. Conclusão do curco: Julho-2020.
Carga-Horúr{rí 38O horus.

Olcclpllnar PatGstEntca P?ofgs6orrd Carga-Horária Fi'eguênCl. Í{otas

,,o

DaÍGlto Proccarual
EleltoreL Grims
Elcltorrla c
Flnrnd.r[anto daa
Câmoanh.. Êlcltonlr

Lulz C.rl6 d6 santo. Cüç!lÍ.s (D)
AlcpnrrE L{b tlütdonçr Rollo (D)
H.d. CLu.ll. lucdtbrul Plnhrirc (l{)
Clavar Rodorío Crflrlho Yrrcoocalor (D)

íDt

ClaYar noóolío C.ry.|ào
varconcrao, (D) 70 hora§ 1000ó

Ahsndr lJb liLn tonF Rollo (D)
,olo t mrnaro rapü aL C.Ív.lho (lll
túlo Briflton ta$..a7t,únlo; (PD)
lur(' 

^nEá.o.L 
Slhr. (x)

GffihtollsõdrcÍmrlL ít I

AlcrandL Lub líendong
f,.llo (D) 70 horaô rOOc{r 7r5

Chfls t&üo CrÍtÍdà. Y.úÊúíHor {D}IÍi. tmrdtrl Rarrlrrr (l)
,aLc.r Coútr Dl.. {X}
lroi.n rr. Lulr m.ilronç. ro,b (o)
Adl! (.t osí8.d (Irr)

^lErdr. 
f.Cíh (Ol

Ct Ya? Rodolío C.r.lho
Varaonclo. (ol 70 hoÍrs rooqô 9,O

Dlrelto Ca iâr votrdo a
Prop.g.!|d. El.ltonl

^Lr!údrr 
LsL l.üÍasç. ttollo (D)

L{i! H.fm PlÍb A.úoa r{nlor (PD)
tnlDF Sc.r.. Llr rúo (t)
ClrJ nodolío CrÍyalho Vôa6Ecclor (D)
Dloco Rrb Rcdásurr ,{o.aara (D)

Alcxrndrc Lul, H.ndo.lça
Rollo (O) 70 horas 100qô 8rO

el'Gk tí.ll. L.nd (D) elr.ü! ILn Lrnrl (D) 5O horas 1OO%r 9rO

Odr xlbÍlt (D)
Aodr.r lrrtrErr Sototl.tr. (l.)

O.ly ÍaDü (O)

lioitoolGt?. Ír{)
5(, hora3 1OOq,6 9,0

Facstdadc lbmec São Ptulo
(CêÉifaca sE{t' curioi rlc Pós-Graduação peta portrria }lEC n.

l,L77l2OOg c por Íorya
Crrtifcrdo trgi.rr.do tob o

UYro n, O1l2O21 Íls. n.

da
n.

Portaria itECJrr q18/ 201 z ).

1.em
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São Paulo, 11 de dezembro de 2020.

DEcLARAçÃo DE Móouros cuRsaoos

Declaramos, para os devidos fins, que Eweyton Andrade Cavalcante, inscrito (a) no

CPF/MF ne 888.863.012-00, concluiu os módulos no Curso de Pós-GÍaduação loto Sensu em

Direito Público com ênfase êm Gestão Pública - (out./2018), com início outubro de 2018 e

término em junho de 2020, totalizando 415 horas cursadas e sua situação acadêmica está

apresentada da forma abaixo:

Disciplinas CaÍga Horária Notas Frequência Situação

Teorie GêÍel dô Estedo ê Direito
Constitucional

70 horas 7.5 700% Aprovado (a)

Direito Administrativo 70 horas 9.0 100% Aprovado (a)

Direito Tributário e Financeiro 70 horas 8.0 700% Aprovado (a)

Direito Ambiental e Urbanístico 70 horas 7.O 700% Aprovado {a)

Gestão Pública 35 horas 8.5 700% Aprovado {a)

Metodologia do Trabalho CientíÍico 50 horas 9.0 700% Aprovado (a)

Didática do Ensino superior 50 horas 9.0 700% Aprovado (a)

Vale dizer, que conforme descríto no Manual do Aluno, o pós-graduando, obrigatória e

cumulativamente, deverá assistir 75% (setenta e cínco por cento) das aulas e ter atingido nota

mínima 7,0 em cada módulo, sob pena de reprovação no mesmo.

secÍetaria de PósGraduação
Elaine cÍistina Teixeira Pinto

RG 18.788.380-4

(1I13164-6Ê00

Rue dâ GlóÍrâ, r95 Lbêídade - SP - CtP 01 510-(§l

RT

I bnle,c

v
a

Ressaltamos que os cursos de Pós-Graduação Loto Sensu oferecidos pela Faculdade

IBMEc são Pãulo, estão de acordo com a Lêi Federal n" 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e com

a Resolução MEc CNE/CES n" 1, de 6 de abril de 2018, e certifica seus cursos por força da Portaria

MEC na 92L/2oo2, do Parecer CNE ne 155/2012 e Portaria MEC ne 918, de 15 de agosto de 2017.
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CERTIFICADO cAf,,nry
000808

AVALIAÇÃO NE BENS NAOVEIS E IMÓVEIS

NO SETI]R PUBLICO

certifica que

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE

Concluiu cam êxito a Curso de Avolioçõo De Bens fVloveis E lmoveis No Setar Público, no

período de 29/12/2020 a 1 8/1 2/2021, com carga hordrio de 28 horas aulas strovés da
Pl atafo rm a EAD ea d.caspon I i ne.cam. br

Dtretor(o)
Casp Online

ii.*i



ALUNO

EWERTON AN DRADE CAVALCANTE

tNÍcto

29/12/2024

REGISTR( )E CONCLUSÃO DE CURSO (

CURSO

Avaliação De Bens Móveís E lmóveis No Setor Público

CONCLUSÃO CARGA HORÁRN

18/12/2021 28 horas

FREQUÊNCIA

1 00%

CODIGO

000808

MÉDIA FINAL

10.00

CONTEÚDO PROGRAUÁTICO

1. AVALIAÇÃo DE BENS MovEls - Material para Download

2. AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEls - Alinhamento técnico

3. AVALIAÇÃo DE BENS MÓVEIS - Avaliação de bens móveis - embasamento técnico

4. AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Práticas de reavaliação a partir de casos reais

S. AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS - Organização em nuvem dos milhares de bens avaliados

6. AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - lntegração entre o inventário, avaliaçâo e a contabilidade

7. AVALIAÇÃo DE lMÓVEIS - Módulo Laudo de Engenharia

8. AVALIAÇÃo DE lMÓVEIS - Módulo Contabilidade e Patrimônio

REGISTRO

Diretor(a)

Casp Online

ead.casponline.com.br

cAfr,Hv
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Módulo l: Llclt çõos om geral

Dever conslitucional dê licitar. Excêçõ€€ à ÍegÍâ (contrateção dirêta). Contêxto noÍmativo. Modalidades de liciiaÉo. PÍinclpios âplicávei§
à liciteÉes. Editel ou inslÍuÍnento mnvocatório.

ilódulo ll: Enbndondo a modelidado Pregão

Conc€ito. Origem. Bens ê seÍviços comuns. SeÍviços comuns e especiais (novo). Cereclêrísticas. lnversâo de Íeses. Êtapa de lences.
Unmcação recuÍsal. Pregoeiro: respons3bilidades. A obrigatoÍiêdâde para eslados e municípios - convênios e conlrâtos de rêpassê
(novo). PÍincipai§ noÍma§ aplicáveis. Formas presenciale eletrônica. Exigência de estudo técnico pÍelaminar (novo). Agêntês do pregão.
Pregoeiro. Requisitos. AúibuigÕês. Responsabilidâdes. Equipe de Apoio. Aúoridade competante. PÍegão do tipo'maior oferta". Múos
de dispute (novo). AbeÍto. Aberto/fechâdo. Fase dê planejamento ou preparatória. Principais vícioíêrros cometidos na Íase intema.
Fase êíêÍna do prêgão. Publicação do aviso. A divulgaçáo do pÍegào eletrônico (novo). lmpugnações, êsclaÍecimentos e avisos. O
P?am para impugneção (novo). Envio da propostâ ê dos documentos de habilitaÉo. aprãseritaÉo simultánea da proposta e
documentos (novo). sessáo pública. Exâm6 preliminâÍ das propostas. Etapa de lâncea. consultiâ ao SICAF. Julgamento da óroposta
vencedoÍa. Negociação. Oinâmica rêcu6al. Adjudicaçáo. Homologação. Rêcurso. lnlenção recuÍsel. Tempestividâde. Molivação válkia.
Sançõês administrativas. Suspensão Temporária e imp€dimento de licitar ê conlratâr (âÍt. 87, lll, de Lei n.o 8.666/93). lmpedimento de
licihr e contrataÍ (aÍt. 7'da Lei n.o 10.520/02). Tratemento difeÍenciado ê Íavorêcido para as pequenas empresas. Prazo de regulaÍidade
Íiscâ|. Empale ficto, Licitação exclusiva. Reserva de cotâ.

Módulo lll: Pregão para Registro de Preços

Fundamento legal e regulamentaçâo pelos entes federativos. DeÍinição do sistema de registro de preços. Hipóteses de utilização
Vantagens e desvantagens. Tipos de licitação. Características da licitação para registro de preços. Planejamento da contratação e o
SRP. Disponibilidade orçamentária. Procedi mento prévio da lntenção de Registro de Preços - lRP. Prazo. Ob
gerenciador Consolidação do quantitativo e da pesquisa de preços. lnclusâo de participante após a IRP
participante e Órgão não participante. Ata de Registro de Preços. Vigência máxima da ata Alteração quantitativa e qualitativa do objeto
registrado. AdesÕes de orgãos/entidades não participantes (caronas). Os órgãos de controle e a evoluçâo do instituto (visão atual).
Limites global e individual. Requisitos previstos no Decreto Federal n o 9.488/2018. Adesão vertical. ldentidade entre o objeto regisüado
e aquele fornecido ao aderente.

Módulo lV: Simulação de Pregão Eletrônico - Comprasnet

rigatoriedade. Análise pelo
Órgão gerenciador, órgão

Câdasüamento do eviôo. MnculâÉo de equipe do pregão. OpêÍeção da sessão pública. Aceitabilidade da proposlaÀabilitâçáo.
recuÍsal. Adiudicãção.

(
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ódulo l: Gcstào de Contratot

devoluçâo da garanta

,úódulo ll: ErêcuÉo de cont ã106

Íúódulo lV: AllrÍ8çõor conlr'lusis

AGU. Rescisáo contratual. lmpossibilidadê de rêsclsáo brlateral amigável quando a contralada náo êxecúar o oô,eto adêquadamenle.

ilódulo V: S.nçõa. .dmlniltrrüvs!

de mullâs. Abrang6ncia da susp€nsáo posiçào do STJ e do TCU. Abrangêncie das gançôes dã Lei do Pregâo e utilizeÉo subsidiáÍia dâ Lei no 8.666/1993: leoÍia do diálogo das íonte8 c
sua aplicaçáo prátrcâ. Quem determina a abertuÍa do processo de apenaçáo? Ou€m é a âutoridadê rÊsponsável por aplicaÍ tâis ssnçóes? Necessidsde de daíesa píêvlâ ê cuidad
noüficBçâo. L€r Anücofiupçáo (Ler n'12.846/2013) e traudes nos contratos] proccaso admrnistralrvo com srngulandados. Acordo d€ leniência ensinamenlos da Opâreçâo L
rnrdonêdadê âplicada pêlo TCU abÍângência, pÍazo máximo ê merco inicial de contãgem hipóteses dê adicaçâo, e casoa de múltipla penalizâçào á mesma empresâ
prêtensáo punitivâ no TCU quioquenal ou decenal? Qualo mârco rnicial ocorêncrâ da rnagulândade ou data am quê sê tomou conhecida? Eíensáo, âs filiais das psnãl

Fedêrais. Íribunais de Justiça e TÍibunais dc Contes.

((

ódulo lll: Fl.cali:.çao dê contrrtog

pÍevidencián€ â lr8balhista no pagamênto. A qu$tão das concêssionáÍias d€ seÍviço púUico em regime de monoÉlio. A vâdaçáo de r€tençáo de pagamento poarcionamento do MPOG.

pale Lêi n' 12516nú1. Responsâbilidade solidáÍia Íetênçào de ISS A lnstruçâo Normaliva MP 409/2016 e a conla vinculada. Nulrdade contreluâl e $cusâ dê pãg8mlnto peh
admrnBüaçáo.
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CERTIFICADO cAf;.R)r(

00081 1

PACOIÃO DE CASP (PCASP, T]CASP E II'ISC)

EWERTO N AN dHXiJH CAVALCANTE

concluiu com êxito o Curso de PACOfÃO DE CASP (PCASP, DCASP e MSC), no período

de 17/12/2020 o 21/12/2021, com corga hararia de 70 horos aulas atrovés da
P lotoform a EAD eo d.caspo n I i ne,com,b r

Diretor(a)
Cosp Online



ALUNO

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE

tNícto

17/12/2020

coNTEúDo PRoGRAUÁnco

1. DCASP - Módulo 00 Arquivos para baixar

2. DCASP- Módulo 1 - lntrodução

3. DCASP - Módulo 2 - Balanço Patrimonial Quadro Principal

4. DCASP - Módulo 3 - Balanço Patrimonial Quadros Auxiliares

5. DCASP- Módulo 4- Bônus Ativo e Passivo F e P

6.DCASP-Módulo5-DVP
7. DCASP - Módulo 6 - Entendendo a DFC

8. DCASP - Módulo 7 - Notas Explicativas Modelos e legislação

9. DCASP - Módulo 8 - Relatório de Análises

10. DCASP - Módulo 9 - Consolidação a partir do PCASP

11. DCASP - Módulo 10 - Balanço Orçamentário

12. DCASP - Módulo 1 1 - Balanço Financeiro

13. MSC - Módulo 1- lntrodução à MSC

14. MSC - Módulo 2 - Entendendo o Anexo ll da Portaria 5492018
15. MSC - Módulo 3 - Aspectos Essenciais da Portaria 549-2018

16. MSC - Módulo 4 - Compreensão do Anexo I da Portaria 549-2018

17. MSC - Módulo 5 - Módulo de Execução Envios Reais de MSCs

18, MSC - Módulo 6 - Dúvidas Comuns

19. MSC - Módulo 7 - (bônus-l) PCASP

20. MSC - Módulo 8 - (bônus-2) PCASP

21. MSC - Módulo 9 - Textos Complementares

22. MSC - Módulo 10 - Atualização

23. PCASP - Módulo 1 - Vísão geraldo PCASP

24. PCASP - Módulo Z - Última versão do PCASP

25. PCASP - Módulo 3 - Conteúdo do PCASP

26. PCASP - Módulo 4 - Regras fundamentais

REGTSTRT DE CONCLUSÃO DE CURSO (

CURSO

PACOTÃO DE CASP (PCASP, DCASP e MSC)

CONCLUSÃO CARGA HORÁRN

21t12t2021 70 horas

FREQUÊNCIA

1 00%

coDlGo

00081 1

NAÉOIR FINAL

10.00

REGISTRO

Dlretor(a)

Casp Online

ead.casponline,com.br

cAf;,Hy



CE,RTIFICADO ,"f::,Õ TCI{PA

Certificamos que EWERTON ANDRADE CAVALCANTE participou do

evento OFICINA OU WOHKSHOP SIAP: TEOHIA E PRATICA, realizado
pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha do Tribunal de

Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 13/03/2019 na cidade de

BELEM-PA, com carga horária de 4 horas.

Belém, 13 de Março de 2019

u,*çfi.,. p.ri*"L Ji C'V*
:L -§ç''_.' "_Y'tti ^"r'r_ r""1

CoíaclhêiÍo Antônio Joú Cort! dG FBitrr Guirncrôor
vhlPrâE6ênb do TclÍPA

DictoÍ Gs.l dâ Escole Ílo Conlr Ptib lh ar CoÍnafEio lÍrw atsyÍ Roêhâ

ConsÊhcte ll!f' Lúclâ BrÍbelho di CÍür
PrciórítG do TcM.PA

Este certificado poderá ser comprovado em httpJ/tcm.pa.gov.br/ utilizando o código 23F7.UAKL.8R'1 B.WXKG

(

r :i:l
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CERTIFICADO f:ô TsllPA

Conteúdo Pro gramático :

l.N ES GERAIS DO SIAP E SUAS FUNCIONALIDADES:
A) M DULO ATOTECA;
B) MODULO QUADRO DE CARGOS;
C)MODULO VERBAS;
D)MODULO ADMISSÀO.



(

CE,RTIFICADO :l') TgT{PA

Certificamos que EWERTO T ÁÀüDRÁ DE CAVALCANTE participou do

evento MINI CURSO SIAFIC, realizado pela Escola de Contas Públicas
Conselheiro lrawaldyr Rocha do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
do Pará, no período de 02/09/2021 a 30/09/2021, na cidade de BELEM-PA,
com carga horária de i horas.

Belém, 30 de Setembro de 202t

. ,..t:h r

Con3olhôtro ,lntônio Joú Co.t! do Fcitrc Guimarihr
vbêPIrr6Çnt! óo TclrJPA

a,r^ gfi).,.. p,.-l*.-L Ji
Ccfliêhêtr MâÍ! Lúcb BrÍü!lho d! Crur

ttGidGnlc do Tclr-PA
DÍetor G$.1 da Esêola dô Contô PúblBú Consâlhoio lÍâwalüyÍ Rmha

Este certificado poderá ser comprovado em http://tcm.pa.gov.br/ utilizando o código MT20.4CSX.SLTL.OSSV.

(
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CERTIFICADO

Conteúdo Pro gramático :

pnnnÃo vtÍxrMo DE eUALIDADE ExIGIDo pELo DECRETo FEDERAL N'
10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2O2O;

2. srsrEMA uNrco E TNTEGRADo DE ExEcuçÃo oRÇAMENTÁRIa,
ADMINISTRAÇÃo pnqANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC), COMO IMPLANTAR
E euArs MoDULos ppvpnÃo sER TMrLANTADoS pELo SIAFIC;
3. PRAZOS E A OBRIGATORIEDADE;
4. DADos E DEMoNSTRATTvoS euE opvpnÃo sER DISpoNtBrLrzADos E

ABRANcÊxcta;
5. COMO DEVERA SER REALIZADO O GERENCIAMENTO DO SIAFIC;
6. RESroNSABTLIDADE rELA coNTRAraçÃo, DESENVoLVIMENTo,
MANUTExçÃo E ATUALtztçxo Do srAFrc E coMo DEVERA ocoRRER A
INTEGnaçÃo DE SISTEMAS E TRANsutssÃo DE DADos;
7. AS NoRMAS coNTABErs ESpECÍrucas euE opvpnÃo sER ELABoRADAS
E A euEM coMPETE A suA ELABonaÇÃo;
8. A RESPONSABILIDADE DO CONTROLE INTERNO;
9. PRAZAS EXIGIDOS PELO SIAFIC E OS ENTES FEDERATIVOS QUE
orvpnÃo oBSERVAR AS DrsrostçÕ ES DESTE DECRETO A PARTIR DE

(

.I ': *) TgllPA ,'
I



: -.rt ,

o
ro
Ui

=U

o
o
U

.)

\)

§

*

.t§
\:
t..

\§
\\t\

-(\ \§
\ri .:

.§
.\L

§:

§.i
\\
Y!\

§\vg
À§
tt

\
§

§

t

co
\
N
ci
\t
\

1§§! ..,
tíit\s
§ê

§
ç1

Q9

U)
ao

@

I
!

a

a

l\

§

n

a
o(^

U

o

G:
Go

E
o
E

o

E

É

ã

E

t

Uo

\L

o
C(f

:

:

!)r§
q
\

\
\-
lFa

R$
r\er bl

t\à
§§a(J(J

*J (- .' rr.r§ .J \r
- § tJ. \§
§J§!\\

:..'= s§§is sa,\§-rX -, l§
\,Éi1a{,Ê

i § §:-t § §
Sst§i§§

§§:;§ §§r§§i:r\\.\.r\Ê\_r\ § § §i,§ §
- F.! *ã

§\§ §§S.i§sss
ü S .§ b?

FtÀ
Ê.rrH

.{r {J
.$ r §
\\Xtsê- 'Ê'

ca
§

ç't
L

U

o'§

),g



(

Curro: eSocial - lrqllantaçâo, Funclonamento e
Fiecalizaçâo (Vercão atuallzada) na Admlnletração

Pública.

Crpacltagão, comclcnttsoçâo e tanglbilizaçlo às etlvidadcr
meao, gatoreú e admlnlCradon . FOCO FISICAL, abavóe do

ConsultoÍ Joâo LUE Póuoa Erpeclalleta em ContÍolêr d.
Admlnictr"ção Públlce e lnbmoc de Gertâo, voltados ao

Plaírejarnoí6 c Atendlmento Flrcal.

Progrlmf, Ona Cuüoer

Bonoíklor ror Partlclptntar Í auÚ Entldador:
.t ndhlnto lmcdarü, â dttal{ado àr dúvld$
porlblldodo d. n.twoíllng rrL .ílcrzca
melor lrürnçlo (.m trmpo rar!) e com dlíercnter oplnlôec pontuelr
erêrclclo de dlnamlcÚ cm grupo e derenvolylmonlo de mrterhb
erprcfrcoc
rgllglrçlo d. Y.loÍ.r
unra oporürnldrde lmprr de l|rtlclpar d. urm comultoÍtr
prornclnl, voltrdr e um bm conrphro do mrÉrln Íbcrl,
píüvE.âêllÍlr . tnbdhhtr, o
Fórum Íb Dl.cu.tüct Jomrd. dc E tudol - rtl C0 (r.|.ont l dlr.,
rpór r rrrltsrçlo do t rln rrtrúo

gtSTEtA E§OCI,AL- l]{FORn çÕE3 E I{n/ELAIE!|TO
l, ArÉcto. L.I.l.. O erúhnb SPED - 3l.brrI Púàlloo d. Ercrltorrçlo Dlgrlül. DêcÍtto n' t.t7t, d. 12.ll20la r r orlgrm do t{.b,nr d.
Erc?hufl çlo ol0]ürl l8och!. Ror*rcô.. do Comltl Grtor c tlnlrtórlor. L.huladoú.,qulyor dl9ttb. Úrprctlvo trnu.l d. Od.nirçlo
doÉodrl-HO§. Xtnual do Dcrnvolvodor. c. l{oyo Atoa a docunrítor publlcrdoo, etá r nrllzrçIo do
Enconlro.
ll. En0ndendo o.Íqülvo dlgÍirl oEOC1AL - r novt obÍlg.çlo
.c..rórlâ t{butlrl. - tr.b.lhlBb. Anoyr Ercúur.çlo FLcrl Dlgúttlct nrrdtngr deculhre
,mptt.arlrl. Budlicloe lt aílDÍtaar, rtÍry6 do aÍturaumanto de trqulvoa. lmptÊtroG nr Rocponrebll5.de do! Gê.toÍ6. ê Admlnlatndora3. lrÍoru.Co.r do sb!em., rtr.yar doú oàlotlvoe. RrglÍÍo d0 Ev.ntor TÍ.btlhhtÚ - RET c rour td.Íúltlc.dor6. e. Coíüllcrçlo DhúLl
lll. Obíerçõcr Ac..tôrh! tubrtltuídr.. Llvrü, Flchú, DomoilüÍlvol êArguly6 Dlgllrb, perlódlcoa e
inu.la - Con Lôll!.Ldê Fberl c .plac.Clo d. D.ctdancL .
Pne crlqlo Trlbuüth - TnbdhLtr, com anürro.o ,IAXAO o I OFIP.
EvEt{TU§ DO ESOC|AL E 08 tflp CTOS PARÂA ÁDttt{tETRAçÂO
PÚBUCÂ E SUAS EüPRE3A! - lnbrprrbndo or Evrntor- Prttlcr
epllcrdl aor lohu!.. do Sbtümr. com crszrrnento de ln oíÍn çalo.
ont ü oa svont6 o 3êtt3 íüÍhrot I ltE de rudltorla fflcat t lbuúrla G

tsebrlhbtrr oom lnl[r I Rdorma TÍ.b.lhl!t! c rouc ]rílaro, nm
lnformçó.r c rcgbtror clctúnlcor.
l. Logúd...p{crda ro hlrub do rEochl r RdrçlolR.qublto!
dot Evrotoa
ll, ÓÍglor Púbflcoo
lll. C.d.3troa do ernpEgrrlo, o trb.lr.. Empü3a a lcur crtrbrhCtunrntü. Cadatúo êrpecítlco,
rtlvldrdrl ercrcldar e rue preponderlncb, .lhuotr.

ptevldenclárlaa, írtor tcldontó.lo do prevonçao, cruzetrxrüo .rc
lflfoÍm89ôos entro d.do! da Juntr coÍrEÍclsl c Rcceltr Fcdrrl
. O novo Plrno dr Contar da Folh. d. Prgrmanto G o! lBglrtrot n!
coot billdâdo - RubÍicls, com mluntrt tribütáÍla, com aní.r. à
Trboh 3 do Anero;rro Leiaute eSoclr!. Eeneílclor.oc ÍribalhadoÍrr, trB como: rurlllor - allnantrçlo

. Alornrdr do ttrbrlho, smllrrndo r *[r]lht do contÍolc! -
trcquêncL ê benco dc hort!" o a'f,orlHlazâção ou não dâ3 mglat
lmpodr. pch CLT' à Lnz do Slrbmr otochl. Demh llrbrbr dr AdmlnbtÍ.çlo Prlüllcr c dcmrl:
enfl!0âdoíoa, coúr ênÍaúê úoe âipoctorl blbutáÍlo3, tÍrb.lhhtar o
dc Procouoa AdÍrínirtÍrtlyo. r Judlchls
lV. D.dor doo trrbalhadoÍaa r sau! vÍnculoa côm ta ampnÍra3l

. ftúonnrçôcr ulgldrr dor brbelhrdorsr r dr roglrbol
obrlgrtórao8, pebrmpmgadoG ltsrvô! do crdtsüo lnlcLl do
Vlnculo, Admbrlo de Trrbalhrdor o Tnlnlhedorer arm
VÍnculorE.trtuLÍlos - clt godts onqurdÍ.dü,3u.a opçõêa .
lmporúnch doo roghtror nor Eventoa Pedódlco (RomuneroÉo c
P.errll.nto,. OcmonatÍ.tlvo prátlco, apllcrdo ao! paÉlclpantc!, com
pÍ..nchlnrnlo dr QurllÍlcaçlo c.dr.t lrl o rnrlltc dt! ]níoíín çalcs
rac.bllrl loülr or drrloc no Cllls c no GPF (cruarrEnto, nr b.rr
do csocl.l). TnbrlhedoÍlr lomvlnculo r reur Ícflltt?6, contÍgha I
kúoínrçõ.ü obrlgntórltt. RoganÊ PÍâvldGnclarlo! (RPPS â RGP8| .lc.Íç.ndo, lÍelu.lv3, o
E.t gláílo.
. Alt Írçõ.. dc drdoc porrorh c pÍoflaloírb - obÍlotçültt do
êmpirgrdor o do qnprogldo, Í.gbúot G t anambtão ao Sbtomt
êSoclrl. Aí'ttrnrntu do trrbrlhrdor - lntoÍü.çoor oblllglrtôrlar ou nlo,
.tÍrvóc do r§ochl. Aí..t nrnto. poÍ doençr. prevldencl{rl$ erou rcldenLrilr -
pÍrro! par. rlconbcclÍrrlto ll tranlmhoto dc alÚoímgõ... Converrlo de íarlrmento pordoença prwidonellrL cm
rcldcnürb. Fóílt rnurb -goro de dtnlü0, rpllcrçto do ínclonrrrnto e o
cumpímnto dlr noÍm.r brb.lhlDtrr. A lnü.rrup9ao oir.urpGn.lo do oontÍ.to d. b.brlho,
lndapondcdo dc Rrglmoa Pnvldrnclárlo, e. Relnhgnglo, cê,m o ltili.bcloêlmonto do vlnculo de tÍibúlho
v. 3rúrtr o 3rgurrnçr do T;rbrlhrdoÍ- Erhtnurlo! c c.lttLt r. l{oÍmlt Roeuhmclrt don. do TÍrbdho e o lmp.cto n.
AdmlnÉtr.9ao Públlc.. Progrrmrr d. Rrrvcnçlo dc Rbco r dr Controlc itldlco de
Sâúdo Ocupacloní. Exrmr Xódlc* rpllcrdol r D*trõrt do lllnhtlrlo Públlco do
TÍrbelho, corn ântme à AdmlnbtÍrçlo Públlcr eír Gorâl o r0lr!
omPratat. ln'llubrldrda alou PaÍlculoaldrd.,4anta üa mala trcanle!
lnlÊ?pr.tlçôor o docloõ.. ruperloÍCr, íüorca de rlrco! e medHrc de
colúroh
Vl. Rêgl.tÍo. dr lolha de PâgtrnIntô - êonÍoÍrnld.d.. lrlbütl,lr! e
h.b.thht .. RcmunoÍaçlo üo TÍab.lhadoÍ, dclllhando o! r.gbtÍor por
Rcelmr dc Prwtdloclr (RGFB c RPPS). Rodnm de Peuoel ao cumprlmcnto d6 prrzot dc tÍrnamb3tro
do.Soclâl

ê trânâpoÍte,
coínbll3trvel

tÍânspoilê,

. Rcglme de Íêíaíânci. apllcrdo ao! regbtros da Folha de
PagamoÍito. Drt! dc ícchrmento dos Íôgbtros de Folha e hÚormrçõer
compl.mônt!íes- tÍrt m€rüo de hoÍat .rlÍas, dêacmtor rdrnhldor
e novoo lrgrlisos dê tÍübâllrrdoÍot - EFETIVIoAOE APLICÂDA POR
CO*IPEIÊXCIA TRIBUTARIA. TRABALHISÍA
. PâgrrorÍo3 do Rcndlmenlo do Tr.bllhq com ânít!. ro lmPo.to
ds Rêndr Rotldo n. Fonte - IRRF, e
. Dcmú EYentoô PeÍiódlcc
Vll. Bcneílclor doc Reglmo Prôprloo dr Pravldànclr Sochl
. Caderuoe o BênêÍÍcloc Ptuvldanclárloa
Vlll. D*llgrmrlúo. Decll3amento, ttnvór do rvllo púvlo, comunlc.çlo'
cancrLmonto o prrzor concadldoü à trrnümlrato dâa IníoÍmâ9õea,
.trrva3 do Sbtam! r§oclrl
lx. Fochâmonto dos Eventor Perlôdlcoo. A lníormçlo ro cmblcnta rlo ôSoclal, do encotrrÍneilo da
lÍántmhúIo do. oventoc poílódlcot
X. Alt8rnçao, RrtlÍlcagâo, RrnbeÉurr e Erclutâo ílo Evôítoa
. AÍtrrrçlo e Rotlflcrçlo
. RêrbcduÍr doa EvoÍÍo!, per competâncle nlctsllrle, e
. Exclurlo dc Eycntoc, na ootrueâo do. rgeittroü e lÍÚoÍmaç6oa I
flrcrltsrç5o TÍlbutárb e TÍrb.lhbt
Xl. Tí.nsmh.lo dosArgulvot. Erroriloc - ratÍututa, ldêfitlílcrçlo, ttrlnrturt
. Arquttrtura da comunlclçto - nÍv.lr do vtlldrçáo ! otlpr3 do
pÍocêaac ldêal. f,cnrrgrrlaÍacomondada. Orhnlilçoo! prr. utlllttglo do tmbl.nb dr Prcd-uçlo Rútltr
TABEIÁ8 OO E§OCIIU E dEGRAS DE FORTIAIAÇÃO.APLICADAS
AOS EVEilTOS

AItBlEilfE TEEIE DO E§OclAL, volüdo 80! ucuÓrloo e rúavla dl:
. InÍorn çõcr dc Tccnologlr e híorrnrçlo, atÍavés de AÍqult3turr
do Comunlflglo, llÍvÊ|. d. vrlld.çlq Ambhntr. dt RGccpçlo,
Ellpgt ür PÍocâa3o, Conüngünclar, Pldrõo! Tócaicoe c
Weborrvicrc. EvênLú. Rertrlcõet. IemFo do Gurrdr doo Dadc. V.ll.,lçô€r, o. Regrra de ldcntt lcaçlo
E, ilAt§:. Arqulroc XML - lÍNntmhslo ê velld.çro - modelo o
rcqrrnclamnto lóglco. Tntlórb do erquho dlglüll Ê írtoÍno, poÍ lncontlloncle. êrou
conrulllú, no.mbhnt SPEO. P.nrlldrd.r t tbutaÍl.. . úlbrlhlrtra, poÍ Ío am lncoÍÚormidtde
. Tabelm i Quadror de:
EvGÍto. ê.pccmcor - RGPS c RPP8
Compatlbllldrdc ontro c Everúor
ilaürrezr dar Rubrlcar da Folha de Prearrento - Írlbuárla e
TÍrbrlhlrlr
Roglmcc Prcvldencllrloo r Evanto da Rômunotaçlo. DCfF-flEB, c. Dkramh! de Grupo, voltrdo !o pÍogr.lnt lpllcrdo.

lnrtÍutor: Jolo LUE Póvor ,ffi

(



Certi
o

tc{l o
Gestão
Pública

A GEsrÃo PUBLICA TREINAMENTOS certifica QU€,

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
participou do..Curso Prático de Elaboração dos Demonstrativos de Metas Fiscais", realizado

na cidade de São Paulo/SP, no período de 05 e 06 de março de 2020, com caÍga horária de 16

horas/aula.

São Paulo/SP, 06 de março de 2020'

J Y-'--
Coord. Prulo H. Feijó dr Silvs
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CEBTIFICADO
Certificamos que

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE

CA$*HP

( .*ffi"

participou do Treinamento Controle Patrimonial nas

z}t4em Xinguaral PA'

EntidadesPúblicas,realizadonosdias5e6demaiode

Xinguara, 06 de Maio de 2OL4'

Diogo Duarte Barbosa

CASP Online Treinamentos

Diretor Técnico

ilütr

;Çt

www.casponline. com.br

l
{

rlt
'**Fr'.@

--z-



CONTEÚDO RAMÁ]'ICO INSTRUTOR

Mudanças conceituaisí.1 - Permanente x Consumo;
í.2 - Softwares;
í.3 - Àtaterial para distrltruiçáo gratuita;
1.4 - Livros e demais materiais bibtiográficos;
1.5 - Pendrives e períféricos;
1.6 - Bens adquiridos para doação;
1.7 - Obras x seMços de terceiros
1 . I - Durabi tidade, f ragili dade, i ncorporahitidade,
transformabilidade e
perecibílidade.
1.9 - Denrais câsos para anátise da ctassifícação da
despesa com correlação ao
controle patrimoniat.
A) Aspectos gerais
I - Setor de Patrimônio
Í.1 - Abrangêncla: Vlsão Macro
í.2 - Princlpals Atribuições
Í.3 - Legislação Patrimoniat
1.3 - lntegração entre o Controte Patrlmonial e a
contabil,ldade
2 - Arquh,amento
B) Rotlnas Patrimoniais
3 - lngresso de Bens
3.1 - Regras e tegistação sobre recebimento dos Bens
4 - lncorporação / Tombamento - aspectos gerais e
tegistação
4.í - Considerações Contábels

Í - Ctassificaçác da despesa e formas de controle:
4.2 - Registro no SIP - Sistema lnformatizado Patrimonial
4.3 - Geração do Número de Tombamento do Bem
4.4 - Etiquetagem / Emplaquetamento dos Bens
4.5 - Modelo de Termo de Responsabitidade
5 - Definição de bem permanente
5.1 - Bens de Uso: Comum, Especiat e Dominical
6 - Conserto e Reparo de Bens
6.1 - Modelo de Termo de Reparo de Bern PatrimonÍal
7 - Transferência de Bens
8 - Baixa Patrimoniat
8.Í - Modeto de Termo de Baixa
8.2 - Doação
8.2.'l - Consideraçôes Contábeis
8.3 - Cessão de Uso
8.3.1 - Considerações Contábeis
8.3.2 - lüodeto de Termo de Cessão de Uso
8.4 - lnutitizaçâo
8.5 - Extravio ou Furto
8.6-Venda /Leitão
8.7 - Bens lnservíveis
8.8 - tucata
8.8.í - Roteiro Básico para Venda de Sucata
8.8.2 - Sucâta - Considerações Contábeis
9 - Noçoes básicas sobre inventário, depreciação e avaliação
de bens
í0 - Apontamentos do TCE e TCtl
í í - Outros assuntos correlatos e pertinentes

Diogo Duarte Barbosa

CARGA HORÁRN: 15 HORAS-AUIA

A CASP Online TÍelnamentos informa que este
certificado encontra-se registrado em seus arquivos sob

o có,J igo A101060520il1007.
Salvador, 25 de Março de 2014.

Aline Pereira

Diretora Admlnlstrativa
CASP Online Treinamentos

^L{,?7,1'sis{--sJ
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Cursos

(Jtftfr?rrilG,/ í/t/c
(E.werton A n[radc Ca,uatcantc

't cy't t t' tcu (rt n c/o r' cttt/ tl c trt
Srefeitura foí.unicipa[ de Xinguara

1.'a 2íic t/lo a c/o

Curso Qrtitico: futenções na lFonte [e (i6utos c Contri|uições Sociais na Contratação íe
(Bens c Seraiços na Á[ministraçõo 8ú5fica.(rqRç/arS/COrmrs/CSLLfit\fSS/rcSfiClvlS-Oç),

aT'[o,aa ll\tryF$ 1.540/15 queflfterou a 19{ftlF{B 1.234/12 quefuvogou It{480/04.
tcrr/tpat/o

em Brasítia'Oç, 24 e 25.8.2015

con cfutcrçrio c/c 16 írt,',/ " ',/"
- (cuc/o ohfir/, r, ftccltc)t(l(t ctít'(/.'(kt 1.,c/o ?cVul«tnct(o.

Írcinamento e Desenvolvimenlo

A nrimero um em capacrtaçâo CERTIFICADO

ZrÍt tíot (ct )
lri

,1tt
tularcos Càiài'Caneiro da tulota
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Curso Prático: Retenções na Fonte(oe Tributos e . Dispensa de Rete n ao
Contribuições Sociais na Gontratação de Bens e

Serviços na Administração Pública. (IRRF / pts / COFINS /
CSLL / INSS / ISS / ICMS-DF), a Nova tN RFB í.540/í5 que

Alterou a IN RFB 1.234112 que Revogou lN 480/04.

Entendendo as Retenções e lnovações Previdenciárias da lN RFB
97íl09 pela Desoneração da Folha de Pagamento. Módulo Especial

Prático da Nota Fiscal Eletrônica.

Programa One Cursos:

lntrodução
. lntroduçâo ao Estudo da Legislação Tributária
. Tributog Federais, Estaduais, municipais e do DF
. Principios Constitucionais Tributários
lN 480/04 Revogada pela lN RFB 1.23412012 pela lN RFB í.234/20í2 e tN
1.540t2015
lmposto de Renda
. Lucro real/lucro presumido
. Feto Gêrâdor, Contribuintes, Ease de Cálculo e Aliguotas
. IRRF sobre Serviços Prestados por Pessoas Físicas
. IRRF sobre Serviços Prestados por Pessoas Juridicas
. Lista de Sêrviços Sujeitos ao IRRF
. Dispensa da Retenção
tNss
. As inovaçôê3 trazidas pela lN RFB 971/09
. Incidência, SeguÍados, gase de Cálculo e Alíquotas
. INSS sobÍ6 Serviços Prestados por Pessoas Fisicas
. INSS sobre Serviços PÍestados por Pessoae Juridicas
. INSS lndividual e Patronal
. Rosponsabilidade Solidária na Substituição Tributária
. Lista de Serviços sujeitos à Rêtençâo do INSS
. As inovações do Simples Nacional
PIS/COFINS'CSLL
. Rêtenção na Fonte de Tribulos ê Contribuações Sociais
. Sorviços sujêitos à Retenção
. Casos especiais de recolhimento em sêpaÍado das contribuições Sociais
. Obrigações Acessóries decoÍrêntes das Leis nos 9.430/96 e í0.833/03
. PaÍalelo ontÍê as lNs 459/04e tl80/04 atualizadas

tss
. Fato Gerador, Contribuintes, Base deCálculo eAliquotas
. ISS/DF sobre Serviços Prestados por Pêssoâs Fisicas
. ISS/DF sobre Serviços Prestedos poÍ Pessoas Juridicas
. Domicílio Fiscel - Localda lncidência do lmposto
. Retenção na Fonte - Obrigatoriedede
. Situação Especialdas Empresas do Simplês Nacional
Altertção de lN - RFB 971/09 pela lN RFB 1.238, de 111112012.
Fato Geredor, Contribuintes, Base deCálculo eAliquotas
INSS sobre Servilos Prestados por Pessoas Físicas
INSS sobre Serviços Prestados por Possoas Juridicas
INSS lndividual e Patronel
Nova lN RFB í.540120í5 do dia 6/í/20í5 que alterou a lnstÍução Normativa
RFB no 1.234/2012
Responsabilidade Solidária na Substituição Tributáriâ
tss
LC 116'03
Fato Gerador, Contribuintes, Base de Cálculo ê Alíquotas
ISS sobre Serviços Prestedos por Pessoas Fisicas
ISS sobre Serviços Prestados por Pessoas Jurklicas
Domicílio Fiscal- Localda lncidéncia do lmposto
Retenção na Fonte -ObÍigatoÍiedade
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Legislação Aplicávêl
DANFE e NF-€
OBRIGAçÔES PARA OS oRGÃOS PÚBLICOS
Cuidados Especiais no Preenchimento dos Documentos Contábeis e
Fiscais
Conclusões
. Cuidados Especiais no Preenchimento dos Documentos Contábeis e
Fiscais (cuidados na emissão, preenchimento, cancelamento, validâde,
numereção do formulário, numerâçâo de nota ê os cuidados na .ecspção
das notas Íiscais manuais ê eletrônicas)
. Contabilização das Retenções na Fonte;
. lnovaçôes anuais trâzidas pelas legislações quê tratam da substituição
tributária
. Conclusâo

6
V

lnstrutor: Marcos César Carneiro da Mota
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Certificamos que

EWERTON AN DRADE CAVALCANTE

participou do Treinamento contabilidade sob o Enfoque Patrimonial no setor Público, realizado nos dias 16 e

17 de abril de 2018, em João Pessoa, Paraíba' Total de 16 horas-aula'

João Pessoa, L7 de abril de 2018.

?
./ .z

#
i-... --'

Diogo Duarte Barbosa

lnstrutor e Diretor Técnico da CASP Online

CASP
0ntinek

tin[fty, cas pon li ne. rom, b r CASP Online Treinamentos LTDA - CNPJi17.354.29710001-96
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CEBTIFICADO
Certificamos que

Ewerton Andrade Cavalcante

participou do Treinamento de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, realizado nos dias 02, 03 e 04 de
setembro, realizado em Belém, Pará,

Belém, 04 de setembro de 2AL3,

t

í}üfi

<-*

Diogo Duarte Barbosa

CASP Online Treina mentos

Diretor Tecnico

CASP
0ntine )P

www.casponüne.com.br

(

i
/\ .--.. .-'
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ftocediíl.oliÉ Conlábel3 OísamcntáÍiG

Conteúdo: l. :onceito de Recelt. Orç.mêntáriâ r Roc.it. Co.tábll (VPÀ) 2 Codiíi!ôCo Orçámentária dâ Rê.4*t.. 3-

O.lalíicâção oconôínicâ de Re.eita. 4. tstágior da necaitr. 5. Ratlm€ de e,(ecuçlo orçamêntárie dá Receita.6-
I»duçôr! da teceltà orçlmentrria. T. Meiodologia parâ cles§íicàçãode Reaêit.3.8. Orrtinâçâo dâ Rêcritâ
orçàmcntáÍlô. 9, Momênto do rccdrhêcimeíto d. recêita. 10. Conc€lto de oesp§se Oíç..nentáíi. x oespesá Contábíl
(vPo)11. Codificação OÍçámaotária da Dê3Érâ 12 Clâsrilicrção e<onômicâ da Despeaa Orçamêntáíia r3. trláSioida
thsperâ Oíçlrentáíi. 14. Reglmê de exêcuçlo orçâmlntíÍá dâ D6pesa 15. MqodoloSÉ para cleirificaçào Dasparai
Oíçâmênládes.16. Momento llo ÍecDnhe.imento dá daspera 17. Râstos e PâEeí 18. Dêrpêsâs de Exerckios Ante ores

Pío..dlmêíirâa Conláb.ir PatÍlínoilâ13 - Croceitos GcrâIr

Conteúdo: 1, Taoria Gêrd da Contibilidâde Âplicadô ao Selor Público: Â aplicaçãoda conlabilldadê nâ Àdíniniít eção
pública: concÉito, objêto, u.rclclo íinanceiro, rêgime contlbil, campo de aplicaçêo. l€gislàção, êtos êÍatoa
ádminlst.elivos. 3.Gçâmento r Conlabllldâdê, Ersênciâ r Foíme. 4.1ííúuiçôes Públicás: Cúceito de Eaúd.de; 5.
Âê@nhê.imanto de recêitâs (VPA) c deipesa. (VPo) no 5acr púUlco. 6. Reaonhe.lmento de rtivo6 e pársivo! 7.

Rô.v.ll.çrod4 âtivor 8. Depílciàç4o.9. Âmorti!àÉo ê cx.urtão. 6. Rêcêlta,ôb o ênfoque patÍimoniãI. 10. Dêipêlá
sú o .níoqs. pâtrimonlrl. lVPo)

arpector paúllrlali.i! no Setor Àibllao

Cont!údo: Fundrínênto5 §obía inv€ntário; Novis normar contibcl! pênihêítcr ro controle do âtivo imobilitôdo e

lI .n8Íwlj lúatodot da DcprcclâCo, Amôrtiz.éo e tx!urtãoj Âspector prátlcos rob.a a dep,eciaçlo, Valoí rÉaiduôle
vída útil; aspactos práúcos; Oeflnhào dov.lôr reriduale vidà ótil;Âv.lieCão inicialr Rervallaçroj Téani(ài para
àvàliôçào inicial;Âjüst.i deererckios anteriorê! r rêrulBdodo êxerci.io; Adequ.ção (ontábjl do Seto.de patrlmô.io;

Er€rcicios Práli(ot,

llovqa Oatnqlrlraçõai Conúbêi5 Âpli(àd.s.o sero. ArblkD

Conteúdo: Aúvidâde píltlc. robre Plano dê Contâs ê Novi, Oemoíatíaçõe' Contábqs Âpllçadàr.o Setoí
Pdblico: Balà'ços OrçrÍnmtário, tinôn(eiro a P.trimonial, Oêmonst .ção des Vâr âçõê, Patrimonaars, Or:monstrôçeo
do Fluxo da Ciirà, oêmonstraçlo dal Muteçôe! do PàtrimonÍo úquldo,

CARGA HORÁRIA: 24HORAS.AULA

INSTRUTOR

Paulo Henrique F,aijó

Diogo Duarte Barbosa

João Eudes Bezerra Filho

A CÁSP Online Treinamentos lníorma gue este ceÍtificado êncontÍa-se retistrados em seus
arquivos sob o código 421004092013054

Belém, 04 de setembro d€ 2013.

: / ...\
'J-( Y4ttil'-\ t--+:l

Aline Pereira

OiÍetorâ Administrativa
CASP Onllne TÍeinamentos

(.



Enap Escola Nacional de Administração Pública

CERTIFICADO
A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE, concluiu o curso Siconv para

Convenentes 1 - Visão Geral (Turma SET/2018), disponível no período
de 1610912018 a 0711012018, com carga-horária de 20 horas.

,l

^4À^/\^e) 
t^1 J.fv*-

Francisco Gaetani
Presidente - Escola Nacional de Administração Pública

wrrrtrstÉnro oo
PLANEJATVENLO,

DESENVOLVIMENTO E GESTAO
GOVERNO

FEDERAL
Enap

(
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HISTORICO DO PARTICIPANTE

Siconv para Convenentes 1 -Visão
Geral

22112t1987

í6/0912018 aO7l1ll20'18 20 horas

Brasil

100

lnstrumentos de transferências voluntárias da Uniâo
1.'l Principios constitucionais da Administração Pública

1 .2 Transferências Voluntárias
'1.3 Convênios
1.4 Contrato de Rêpasse
1.5 Tarmo de Execução Descentralizada
1.6 Termo de Parceria
1.7 Termo de Colaboração
1.8 Termo de Fomento

2 Portal de Convênios e Siconv
2.1 Funcionalidades
2.2 Acesso
2.3 Navegagão

certiÍicado r6gistrado na Escolâ Virtual Enap sob código d.ft311010Btpt.
Este certiÍicado Íoi ge'",do em 1311212021 às 08:12 horas.

O presênte ceÍtiÍicâdo pode ter â suâ validade comprovada acessândo o QRCode ê esquerdã, oU, caso desejar,

informando ódigo acima na página da EyLl, opção'VâlidâÉo de Documentos"'

A data de emissáo pode ser ânlerioÍ à datâ Íinal do curso nos casos em que o participânle alcançou os rcquisitos

mínimos para aprovação ântecipadamenle.

i;nap
::i-lE

(

EWERTONANDRADECAVALCANTE 88886301200

CONTEÚDO PROGITAMÁTICO

tr
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Escola Nacional de Administração Pública

CERTIFICADO
A Escola Naciona! de Administração Pública - Enap certifica que

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE, concluiu o curso Siconv para

Convenentes 2 - Proponentes e Usuários (Turma SET/2018),
disponível no período de 1 710912018 a 08/1 012018, com carga-h orária

de 20 horas.

I
!

I

,l /\,|.^,.\/\À,../F.^) "1 J.*"

Francisco Gaetani
Presidente - Escola Nacional de Administração Pública

tratrursrÉRto oo
PLANEJAMENLO,

DESENVOLVIMENTO E GESTAO
GOVERNO

FEDERAL

Enap

Enap
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HISTORICO DO PARTICIPANTE

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE

Siconv para Convenentes 2 -
Proponentes e Usuários

CONTEÚDO PROGII,AMÁTICO

88886301200

1710912018 a 08/10/2018 20 horas

Bras il

95.24

I Credenciamento e Cadastramento
1.'l lnclusão de dados do representante do proponente
1.2 lnclusão de dados do proponente (Pessoa Juridica)
í.3 lnclusão de dedos do responsável pelo propononte

1.4 Procedimento operacional de cadastramento
1,5 Primeiro acesso ao Portal de Convênios e ao Siconv

2 Perfis de usuários no Siconv
2.1 Cadastrádor de usuário ente/êntidade
2.2 Dirigente/represêntantê
2.3 Cadastrador de proposta
2.4 Gestor de convênio e Gestor financeiro do convenente
2.4 Órgáo de conlrole do convenente
2.5 Perfis acessórios
2.5 lnclusáo de novos usuários

E

E

Certificado registrado na Escola Virtual Enap sob código srwcr,311,a2{J393.

Este certificado Íoi ge?do em 1311A2021 às 08:12 horas.

O presente certiÍicado pode têr a sua validade comprovada acessando o QRcode à esquerda, ou, caso desejar,

inÍormando údigo acima na páginâ dâ EVG, opção 'ry'alidação de Documenlos".

A data de emissáo pode ser anterior à data tinal do curso nos casos em que o participante âlcânçou os requisitos
mínimos para aprovaçáo antecipadamente.

22t12t',t987
le Nascinren Nasc;it

fr,fI

tr
Enap



Enap

(

Escola Nacional de Administração Pública

CERTIFICADO
A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE, concluiu o curso Siconv para

Convenentes 3 - Proposta e Plano de Trabalho (Turma DEZ|2018),
disponível no período de 2211212018 a 2110112019, com carga-horária

de 20 horas.

(

'I
l1
It
í ^4^,^^.^d '-1 J**

Francisco Gaetani
Presidente - Escola Nacional de Administração Pública

rrltrutsrÉnro oo
PLANEJAMENTP,

DESENVOLVIMENTO E GESTAO
GOVERNO

FEDERAL
Enap
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HISTORICO DO PARTICIPANTE

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE

Siconv para Gonvenentes 3 - Proposta e
Plano de Trabalho

CONTEÚDO PROGRAMÁT]CO

1 Propostas de habalho
1.1 Conceito
1.2 lnclusão no Siconv

888.863.012-00 22t12t1987

2211212018 a 2110112019 20 horas

silfaB

98.57

2 Plano de Trabalho
2.1 Cronogrâmas fisico e de desembolso
2.2 lnclusão de parcelas
2.3 Associação de mêtas e etapas
2.4 Planos de aplicação detalhado e consôlidado
2.5 lnôlusão de anexos
2.6 Projeto básico ou Termo de Reíerência
2.7 Énvio para análise

ijnap
r-lr

E

(

tr tr CêrtiÍicâdo rêgistrado na Escola Virtual Enap sob código dcú2,13755{13lv.

Este cêÍtificado foi ge'ado am 131121202í às 08;12 horas.

O presenle certiÍicado pode ter â sua validade comprovada acessando o QRcode à esquerda, ou, caso desejar,
informando ódigo acima na página da Eyq, opçáo "Validâçáo de Documentos".

A data de emissáo pode sêr anterioÍ à data Íinal do curso nos câsos em que o paÍticipante alcançou os requisitos
mÍnimos para aprovaçáo antocipadamente,
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C€RTIFICÍl DO
E$.nlú. M NrgóLi^ot

n RMRZON GR€(N SOLUTTONS €S(OLtl D€ N€GO(IOS, C€RrÊKn gU€ O(ít) RLUNO(n)

Ewerton Andrade Cavalcante

Analista Fiscal com ênfase ICMS e lPl: Aspectos gerals e princlpals operações.
PRffTICIPOU DO (URSO

COM CRRGS HOI1ÊÍ1IR D€

Cnpj : L7,967. 502/0001-99

Çu€ Fot n€ÊLrzRDo No DtÍl30H

Redencão, PARÁ, 25 DE Outubro de 2015
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24 e 25 de Outubro de 2015

11rVlfrZ()N G r'r soçrrrôrus

,

/

i;
v



(

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO;

ICMS ( IMPOSTO SOBRE OPERAçÂO DE

CIRCULAÇÃO DÊ MERCADORIAS E

SERVIÇOS DE TRANSPORTES E DE

coMUNlcAçÃo )

1 INTRODUÇÃO
2 ASPECTOS BÁSICOS DO DIREITO
TRIEUTARIO
3 SELETIVIDADE
4 NÃO CUMULATIVIDADE
5 HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

6 HIPÓTESE DE NÃO.INCIDÊNCIA DO

IMPOSÍO
7 FATO GERÂDOR DO IMPOSTO
8 SU]EITO PASSIVO(CONTRIBUINTE)
9 RESPONsÁVEIS
9.1 RESPONSÁVEL POR SUBSTITUIçÂO
TRIBUTÁRIA
10 LOCAr DA OPERAÇÃO

10.1 LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIçOS
DE TRÂNSPORTES
10.2 LOCAL DA PRESTAçÃO DE SERVIÇO

DE COMUNICAçÃO
11 EASE DE CÁLCULO
11.1VALORES QUE INÍEGRAM A BASE DE

cÁrcuLo
12 AÚQUOTAS
13 BENEFiCIOS FISCAIS
14 PRINCIPAIS OPERAçÕE5
14.1 FATURAMENTO ANTECIPADO / VENDA

PARA ENTREGA FUÍURÂ
14.2 OPERAÇÃO COM DIFERENCIAL DE

ALÍQUOTAS
14.3 ATIVO IMOBILIZADO
I4,4 OPERAçÂO COM ANT ECI PAÇÃO

TRIBUTÁRIA

14.4. I Anteclpação lntegral
14.4.2 Antecipação Parclôl
14.4.3 Anteclpação Especial
14.4.4 Anteclpaçâo Glosa de Crédito
14.5 OPERAÇÃO NA AQUISIçÃO E

DISÍRIBUTçÃO DE BRINDES E

BONIFICAçÔES
14,6 DEMONSTRAÇÃO DE MERCADOR]AS

14.7 PERDAS, AVARIAS, ROUBO, FURTO,

uso/coNsuMo
14.7,1 Transp-osição de Estoque
14.8 OPERAÇAO COM VENDA A ORDEM

14.9 ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREA

DE UVRE COMÉRCIO
14,10 OPERAçÔES COM SUBSTITUIçÃO
TRIBUTÁRIA
14.10.1 Base de cálculo
14.10.2 Cálculo do Imposto
14.10.3 Aliquota
14.10.4 Margem de Valor Agregado - MVA

15 PONTOS RELEVANTES SOBRE O

SIMPLES NACIONAT
16 EXERCiCIOS COMPLEMENTARES
17 REFERÊNCIAS

IPI ( IMPOSTO SOBRE PRODUTOS

INDUSTRIALIZADOS )

1 TMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS . ASPECTOS GERAIS

2 Produto Industrlalizado - Conceito
3 Industrialização
4 Não se considera industriallzação
5 Estabelecimento Industrial - Conceito
6 Equiparam-se a estabelecimento
industrial
7 Contribulntes

Facllitador: Sandro Gomes:
Contador; Consultor Empresarial;
Especialista no segmento Industrlal,
varejlsta, distrlbuição e atacado; Graduado
em Ciênclas Contábeis pela Universidade
Federal do Pará; Pós-Graduado em Gestão
Trlbutária Digltal. Faculdade de Estudos
Avançados do Pará-FEAPA; Pós-Graduando
em Contabilidade e Direito Tributárlo com
ênfase em Gestão de Risco Fiscal-IPOG.

(

8 Fato Gerador
9 Produtos Imunes
10 Produtos isentos
11 ManutenÉo do Crédlto
12 Allquota zero
13 Deffnição
14 Alguns capÍtulos da TIPI tributados à
alíquota zero - "0"
15 ManutênÉo dos créditos - allquota zero
16 Produtos não trlbutados
l7 Definlção
18 Alguns capitulos da TIPI n5o tributados
- "NT"
19 Não escrituração dos crédltos de IPI
relativos aos grodutos Não Trlbutados "NT"
20 Suspensão do imposto
2l Oos Casos de Suspensão
22 Serão desembaraçados com suspensão
do imposto
23 IPI - Perlodos de Apuração e Prazos de
Recolhlmento
24 Tabela de prazo de recolhlmento
25 Demals pràzos de recolhlmento
26 Exercícios conrplementares
27 Referênclas
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rmrE6PA Secíelaía de
Admlnistíaçáo

GOVERNO OO. 
PAIR/A

Éscolr d. 60vlrnança Públic.
do tslado úo P.íá

Csrti f
a

rca

lMarabá - PA, 6 de julho de 2018

Marcelo Danilo Silva Alho Correa
Oiretor Geral da EGPA

Concedido a EWERTON ANDRADE CAVALVANTE pela participação no CURSO SICONV
NIODULO A - ATOS PREPARATORIOS, com carga horária de 40h, no período de

02107 12018 a 06lOT t2O1 8.



ACão : 6Pç39
D.jrominâÉo : Sloolilv ]lÓoulo A - AToS PREPAIUITÓilOS

Turma :lil13
Gonteúdo Prograntátlco

l- t{oçôe G.rab (Port l d. Convônlo, SICONV) - HistóÍico - Fundam€ntos o princípios - Normativos - Conc8itos - Tlpos de instrumentos dê

hensÍcrbncias voluntáriaa - EsEutura do poÍtal de convênios - Visão G€r€ncial e Fluxo do Sistema - Usuários e pârfis do convenente - Usuários e perfls do

oonc6dent€

ll - l{oyo CadârtÍamotúo - PÍoc€dimentog, fluxos e prazos pere o prooesso de cadastramento - PrimoiÍo cadastramento - Atualização de cadastro -
GEstão de usuáÍios s p€rfiB

lll - G§táo dc Uruárlor e Pcrír - Visâo lntogÍada do sistomâ - P$ífls do convononto - P€rÍis do concadênle

lV - Dlvulgâçto d. PrcgÍamar - Esfudo da LOA .- Propostas voluntárias - Propostas dê gmÜlda parlamentar - Propostas de proponênte espêcÍfico -
Análise dos critéÍios d€ diwlgaÉo do programa - Regras de contrapartida - Possibllldâd€Ê dê anêxos.

V - Crdartro de Proporta c Plano de frabalho - Posquisa dB Programas - Seleção de progrâmao - Inclusâo de prcposta - Possibilidades de vÍnculo de
pÍogramas ê dosdobrÊm€ntos na êstutura d6 propostâs - QuestÕ€s goÍais propo8ta X plano de babalho X termo da refeéncía X anexos - Preenchim€nto

defropoata-Preenchimentodeplanodelrabalho-CronograrnaÍíBico-CÍonogramadodesembolso-BenseseMços-Planodeapllcação-An€xo8

Vl - T.nilo dô R.íarlnch / ProJeto Bárlco - Aspectos legais - Momontoe de indusâo - Modelos Práticos de Tarmo§ de RoÍerâÍlcia.

Vll - Eívlo ds PÍop€t o Acomprnhlmcnto da Anállrc - Consideragões sobre os perfis necessários do proponente - Envio da Proposta - Pesquisa de
pÍoposta8 - Eatudo sobre og stahrB da proposta - Fluxo de Eâmltâção - Análise lécnlca da propostâ - Emissão dP parecer - Acoltar, rejoltar ou solicitâr
óúphmentação - Solicitar compleínêntaçào; ffimite junto ao proponanto; envio de proposte - Ac€itar, Íeleitar ou solicitiar mmplêmentação - Solicitar
complomontaçáo; tÉrnlto Junto eo p.oponeÍrte; envio de plano de tÍabâlho - Análise técnica do TeÍmo de ReÍerêncla/P§eto Básico - Acêitâr, r€joitar ou
solicitar complementação - Solicitar complementagão; trâmlto junto ao pÍoponont€; onvlo do târmo de reíerênch - Aspoctos gerab 8obít teímo dô
rebroncla/proJeto Msbo (posslbllldad€s legâis)

Vlll - Gorar Convônio - Visão gsral do procedimenkr de col€bração - Fluxos, pÍâzos s consideraç6os gorais - A quostáo dâ dáusula suspensiva.



Conferido a EY{1RION ANDRADE CAVALCANTE pela participação no SEMINARIO

EMPRETEC, rdaliaado em Palmas -,TO no período de 22 a 27 de agasto de 2017 com
lt r

carga horaria de 60 horas.
11, At.t I 1.; : ,'it i /l

.;ll, J' _./
PAULp HENRTQÚE renRErRA MASSUTA

TUPERINTENDENTE SEBRAE - TO

EDUÁRDO EDSON GUIMÀNÃTS LOPES
Facilitador

LOURDES T. HENNEMANN
Facilitadora

ROBERTO SOUZA DE MORAIS
Facilitador

SEBRAEÇmpretec
--

UNITED NAÍIONS

UNCTAD

((

l.rl

--
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Conteúdo Programático

('aracleríslit'tts de Comporíamenn Emprecntlcdor

. Busca clc Oportunitladc c Iniciatival

. Pcrsistôncia;

. C'ornprornctirncnto;
o Exrgência dc Qualidaclc dc El-iciência;
. Corrcr Riscos C'alculados;
. Estabclccinrcnto dc Mctas;
. Busca dc Infbrnraçõcs:
. Plancjamcnto c Monitoranrcntt'l c Sistcnrático;
. Pcrsuasão c Rcdc dc Contatos;
o Indcpcndôncia c Autoconliança.

d

Registro no 5952
Folha
Livro

O29v
oo3

(
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CERTIFICADO t:I:.) Tslbl

Certificamos que EWERTOIü ANDRADE CAVALCANTE participou do
EVeNto OFICINA OU WORKSHOP ENCERRÁMENTO DO EXERCICrc DE
2018 coM A ELAB)RAÇÃI Do Bp, E-SI;IAL 2019, Rpps 20tg E
BALANÇ} DE ABERTURA Do EXERcÍCto DE 20ts - TURMA 01,
realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro lrawaldyr Rocha do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 09/10/2018 na
cidade de BELEM-PA, com carga horáia de 0B horas.

Belém, 09 de Outubro de 20 t 8

,r -\: r "+''ra .1

C onsclhcÍ o Antôniô Joú Cottâ dc f r.itrt cuimÍô"!
Vf, ê-Prôs úcnlc do TCM/PA

rt'u'-,-Je,-..^ l)..- h..t,... .{* í".J,--

I CoGehâi! l!r! Lúci! Brôrlho dâ Crúr
PÍcsrdêntc do TCÀ&PA

DieloÍ Güàl da E3colâ de Coítlü Aiblca3 CmsêhrÍo tÍilrlrr Roch.

Este certificado poderá ser comprovado em http://tcm.pa.gov.br/ utilizando o código EJQ9.MWM6.WH05.9PVS.

((
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CERTIFICADO ::.) TsHPA

Conteúdo Programático :
. PROCEDIMENTOS PARA A ELABoRAÇÃo no ENCERRAMENTo Do
ExERCÍcto DE 2018 coM os RESpECTrvos DEMoNSTRATTvos
CONTABEIS;
- IMPLEMENTaçÃo Do E-socIAL, No EXERCÍcto DE 2019, pARA o sEToR
PUBLICO;
- Novos pRocEDIMENToS coNTABErs E ATUARTATs euE snnÃo
IMPLEMENTADoS NA ANALISE Dos Rpps's No ExnncÍclo DE zotg.

Í
{
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ESCOLA DE CONTAS P

TCM PA

UBLICAS

certaficamos que EWERTON ANDRADE CAVATCANTE participou do

"19 Encontro TCM com controle lnterno" realizado pela Escola de Contas públicas

Conselheiro lrawaldyr Rocha, do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do pará TcM-pA,
nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2016, em Belém-pA.

Belém, 25 de fevereiro de 2016.

' 1...^.r'=L-t
J"#*r.*",.."Conselheiro Cêtrr coh..l

Presidenre do TcM PA
Vrce-presrdente do ICM pA

DireloÍ C,erdl dâ [scola de Conras h]bli(as Coflselheiío kàwatdyí Rocha
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a

ontrole

Patestras C
"Responsabilizeção dos gestores perânte os Tribunais de Contâs,,
Milene Dias da Cunha, Conselheira Substituta TCE-pA

'A boa gestão e o bom controle no último ano de mandato,,
Adriana Dias Oliveira, Conselheira Substituta TCM-pA e Cleber Mesquita, Analista TCM_pA

"lníruÉo processual de contrôtos temporáÍios,,, Raphael Maués, Têcnico TCM,pA

"Prêstação dê contas em rnêio eletrônico,,, Marcos Souza, Analista TCM-pA

"Principais falhas encontradas em prestações de contas,,, OcyÍ Melo, Controlador TCM_pA

"Convênios com o terceiro seto/,, Miryam tishane Valente Albim, Técnica TCM-pA

v "O paPel do contÍole intemo na administração pública", Rosana Gama, Analista e Controladora interna TCM-pA

"Fiselização de licitaçõês e contràtos,,, Alessãndrã Vale, Técnica ICM-pA

oÍicina "Metodoüogia dê auditoÍi4", Renato Santos Chaves, ex-AuditoÍ da cGU e Âuditor fedêral de controle externo do TCU

arga Horária
16hor"s

19 ENCONTRO TCM com

'l INTERNO
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ffiETULIO UARGAS

l'( ; \ ( )N Ll N 1..-t t,' rlt'lx1'111;:, \I)-( )( r/, f ft( t: | / :í I | |

( ) (-o«rrclerracl«.lr (icral dr> l)rograura lr(;\'()nlinc da liundaçào (lr:tulio Yitrg'as c«rlrtc'rc a

EwEnroN AmonADE CavercANTE
(-ertiticado tlo (.urs<,

CoNTnoLADoRIA

Nívcl l;,xtt.nsà,. c«rnt 3(t h.ras. realizad6 pelc, Prlsrarna lj(i\r Ollinc. n«r perí6d1 tlc.'\g«rsto/2t)1 I a ()utubro/20l1.

cr>nfcrirrelt,-[rc ,r grau 11,3.

Iü,r dt'.f lncir<.r. I tlc rt('\'t'n)l)r(, tlt: fÍ)l I

I)rol'. Statros I)anagiotis Xatttlroporl«,s
(loortlcnatlor l''(i\r ( )nlin<'

IiurrclaÇàrr ( ictrrlio Vrrrg.as
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
EScoLA DE ADMINISTRAçÃo FAZENDARTA

CERTIFICADO

Certificamos que EWERTON ANDRADE CAVALCANTE participou do SEMINARIO

DE FINANçAS eÚAllCAS E EDUCAçÃO ftSCeL promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda

no Pará - SEFA/PA e realizado pelo Centro Regional de Treinamento da ESAF no Pará -
CENTRESAF/PA, na cidade de Belém/ PA, nos dias 03/06 e 0410612014, com carga horária de 16

horas.

Belêm/PA, 04 de Junho de 2014.

\lt.rtt,1.' I illtÍ!t.t ( .rl,r.l,r..,t,rr;,.,1,
l)tt,.'t,t; I l{.: l"n,tl

P-146.CENTRESAF/PA
Projeto no 09. 09. 06. 0901 r. 1 4. I 4

*tíoeBA\h,
!é

st.orern . ,ri"r. ?
o .' . -aro,o'
)." .. àtüú ' ' .'i'^€"

4@
ESAF

:
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Conteúdo Programático

*'SEMINARIO DE FTNANçAS PT,JBLICAS E EDUCAçÃO FTSCA[."

Carga Horária

16h

o A lmportância da Educação Fiscal para a Gestão Municipal
. Entender os Repasses Estaduais e a Aplicação do Índice de

Participação dos Municípios.
. Educaçáo Orçamentária para Munir:ípios.
ü Contribuições Previdenciárias dos Municípios
. Fluxo de Cobrança da Dívida Ativa e a possibilidade de convênio com

os municípios para cotrrança do Sirnples Naciorral.
o Normas aplicáveis à Çontabilidade no Setor Público - Contexto atual e

perspectivas.
. Mantendo a regularidade do CAUC.
e A nova Gestão na Administração Pública
.) Transparência e Acesso à lnformaçâo.
o A importância da Lei Geral Municipal da Microempresa.

(
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Certificado

ilüff
Certificamos que EWERTON ANDRADE CAVALCANTE

participou do "ll ENCONTRO REGIONAL DE CAPATICAÇÃO 2013"

realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na

cidade de Redenção/PA, no período de 08 a 10 de maio de 201 3.

Redenção, 10 de maio de 2013.

JoséTrav. Magno de Araújo,474 - Telágrafo - Belém - PA
www.tcm.pa,gov.br do

I

-
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Gonteúdo Programático

Execução Orçamentária e Financeira
Facilitadora: Taciana sauma Gontijo, Analista de Controte Extemo TCM/PA

1. lnstrumentos de Planejamento;

2. Receita e Despesa Pública;

3. Conceitos na Gestão Pública;

4. Responsabilidade Fiscal;

5. Controle Externo e Transparência na Gestão Pública.

Carga Horária: 20 horas

t

i:.

t
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LEG|S TNFORMAçOES E SERVTÇOS EMPRESAR|ATS LTDA

CERTIFICADO

CONFERIDO A

ffiHíffi RTÕN A N ffi FilAtr}[: {}AVJ&L G,&NTffi

POR PARTICIPAR DO CURSO

MINISTRADO PELA INSTRUTORA: VANIA MARQUES DA COSTA RODRIGUES DINIZ

DATA 14 DE MARÇO DE 2015.
cARcA HonÁnrn 08 HoRAs.

I

I

VANIA
LEGIS I

DA
ruronrunçoes S LTDA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Íiecretaria do Tesouro Nacionat

DECLARAÇÃO
DE PART|C|PAÇÃO

Declaramos que

EWERTON ANDRADE CAVAI-CANTE

participou do evento ll Fórum Siconfi ' Matriz de Saldos Contábels, realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, em BrasÍlia -
DF, no dia 0411212018, com carga horária de B (oito) horas e 00 (zero) mínutos.

Brasília, 11 de Dezembro de 2018
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CERTIFICADO
TnerNn uENTo

PnecÃo PREsENctet, ELetnônlco e CnplcmaçÃo TÉcNrca oo pnecoEtRo
Teónrco E PRÁTtco

Porliclponle Ewerton Androde Covolconte

Reolizodo no(s) dio(s) 27 e 28 de selembro de 2010

rocot Pouso9g9gfglglgl--.pormos -Io

Prolessor( Bernordo GuimorÕes Loyolo

Corgo horório ló horos

SÕo Poulo,28 de selembro de 2010.

fu,pos,os E IBEIIIAMTITTOS TIOÂ.
('crcltirr i o (Juatlrrrs

lr o, r1rlg11;1111r1 tL \nlllinrtus *' I r.:ltriullcnlo.

(



TREINAMENTO

PREGÃo PREsEÍtIcIAt, ELETRÔNIco E cAPAcITAçÃo TÉcNIcA Do PREGoEIRo
Teorico e Prático

Con larto matrÍial didiüco ! CDRoÍ{Í cortüdo ot rdliros d0 C0m0Ía$rL Baíec do 8Í.ril r
p.inqp.is m.ní!§t çoêi do [Cl.l sohrc Prclro. cur . rrt.trr dos acórdios c d.crsoc5.

!' 0ll

PNEGAO PRESE'{CIAI.:
Iimltc! Fnop.l
. Plolaid.drs da,ts niodatd.ô d. llot {io
. hf,llà B$adri|qrbl, naE atrldrt,
. 0 9..t& t{tE 

'tra.ld.d. rlÚtii. d. ltiJt f&
. tart a !aíi(!t crnln!
.ld!íã0 do rlSao Fto. tstdo! r tilüÍnci0!6 an{á0 d,
h ar drtrü,

. hat-o r,0llrra da aodo ,rtt. ahhrÍóar a

admatllo13
. C&drí{r:! lármr ! lrsser áú rrívdô, , r,
í6gra& ttll! fatorm ãl ur6r0r0 0! aep. &
to0

. 0 [q:o .caoa (ün à íàr úa isrlemülE r]õ
lde(4..,

.t tlê i .dúÍio ,úsidai d, lt! rt I 656,€l
tÉ. Hrü { rrl,Íí..ü a. Êróo:
.0 qta daiiíá ôl{1! d6 a! dd rü.ür,r{a?
' hritudÍúa úa CoitÍ.l.çir
. á|,tot.'ç.a D3! . .búna da lol4io
. h4dtilcl, d! rrí ú!.firílo ,rárú
. GÍ.ú. d. r.sár, úçlrtlãüálr
. oúitn{ic & Fqúoo . dor íl!t|ú$ d. .qurF ih
4ú0. hocaônrna fdrÍa! dr íailrêir(

. &rue !l ÍariftE d. dastSn Íj0 ou ún ..çao

. slásü{ar 6 FErÉi !u d! ,n.nào d. .$rF
Í{acr3$dd. olJ lli dr sÇbtllt

. flrl & ,lr3ia i sô,s alGB

. CrrB.s nr ú!ünrÉ! ú càdo

. tí0 dr dàlnct

.I.(a!údad! rrlrrí|t,úrc!

. Cúpúrítai ô 9rücaÍà
ta.. trh. r q.d..d d. Prii.
. hilciiad. à Elhál - Ffinú. Prúoí
. CÍlloc!Ê dos,rir!a$d!a p.L lÍ.í/:!,
. liítdc da .§dílrllartü ür irUII4iÊs aí dlitd
. 16.à niuk Fá o r!r!b'ídú dc rnvihE
. ilGlsld.lla do rJdâncrríra,ío
. h$osb! coiccrá.' laóslHdrt ,. rlâ.ç:o t
mr! d. Ylidaú,

. Êri! d0. l?rrari vÉtr§ :eú!b§ ! ü!§ilG

.lEú.bldrdê dÃ flg(í.s moírrú FrlrÍtr

. Ftsodrs íanCüiy!6 r tüpãí&rr.deí t! o ditarlr-

. tlihr[bÍão. íüúmrío! â rrtm .nâlBdo!,

' lhumüttaçi, mimia tIr l .? d! ütpít io da Xí
do Ít a'4, tr l0 520í0?

. orcl.í.çi dú vaiardo. ô csu,lr

. ldcáçIo da ts Cqndrírrl|Í ir l2Jr!6

. &!rsos. cúú96.5 ,ara $lr!o!l{,o ! pÍacdin.íto

.laEílÂEia aa aE,rfi aígrr íü[ad0 gch

{ÍCdado
. titlldog,fa! r 6út úc.!iô

' Cda.{lú do coúelo
. R!aÀ. do rôuúcdho ãn .!türr a coúrtn a .
eún,ú dr lqlaça,

. &&,!e d. 3lí1Éo FitsL lb .ít l" d. L0 í
r0 5?0,02

. rudtld ínrfáaÍà dóír ó§pô§trú têiar

. inarsrdr, oJ nil d! 0írrlsir, 4ít.sa ír ãlÍd ?bu
respattivo àlrlr !.lüado

' PbiÍà*aÍ, da cürciiaçfu arn aa ErEadads5

Eü.C.s ie tr ,t' 8.666/93
. R!v*.çao e 

'lú.çá! 
ô 9eaáo

PiEGÀO EI^ETRôXICO:
. flnômlllo lalal
.t n.cessrdaúe d. rllúmÊnlo niÍc
.l !ústáo da obotro,raaâdr da modahdlda f,fi!.

r$óo ,aírrnnrr r úilaç,o da 9t íoru drlrima
. ltEi('5rr qu! flrííEam s !l tôÉ. dô Íaíe
güsãrc,rr túnplfo4á

.luo3çáo í05 ryrftÁ Oaddlàr drsu mod.lldrdr
d. k l.ç.o hr,ô à bcíf,Ie).

.td,t l dú rÍ.iro rlr!ôn,ú - ,.cdi nd.dcs

.obato én qu no|llnlo o Fat&ft $úírc. ia 0 !5Flo
c6lrdc.lai& lr rlFtr4ôar da.drt P

.fuúrf st: é los$vel âürlasl

.ODB ístfitás aLlrir{cos Dóa'Il t.l udr:âías
.ni.hÉnl ,

.úorpralrrrÍ ü g&,0 
Co &aúr Conú ac'ssa-bs;

.llwlaaç.o i0 f0r!dü do ssl mô dúô|rco quc iará
d,liado

.ün{á. d! Gàe,/r! d, ftrlffcãéo r silh,s

.t F.í/d r ,rtà.ç 0 d! I t(rb! $ra n;o s!.t r'
teuanerrl! aitisoad,li

.qúr ltlt.ílls 8rÍtcEam d. dro. d? laii.il tiã o

crE ! d(,§ Itr ío@ nc p.Cfu ms,ln.i)
.Rarií,o da raíca! m sstrm
.oeo!.c do í{0rro a o lrclnârBít! ú6 lütits
.t ctr,,Eíto da dapa da lanc6 O. ítsro {Ía,$so

delÍàú(a rerl(jno
.Ê po:srcd r nJitr{á da d,hanorsl
. natoc'.tao dltiôlIâ k!úiprçolt ô prsa'Ío)
.ltÚnoo dt dáE l vürcrdrâ d, r!ÍirrrE
. 

^úr.íao 
d, Lr Cmdnrãllr r' I ?3/06 . .

adrdiíác &i esLrüs
. tupâ báút lúra
.0 lriaát,nb da íos r íali,j d€ propost 3 i

docrJlrúJrh6 És ,ltoam . , c&lltrhhoada ctÍ! !
rtrroCo ,io ãt 13. I r. dô L.i ít! E 66i/93

.[ása r*u.gl oürndâ e a!ín o raa!.so dí/a raí
,nlrFrtoi'

. CüD raatvü o s6trna dalriüo ais6 o ilclsio lqa
ror&t

.&uíE.rao flo prrSio .lr!furco

. Cqtlo dm !oc!d., o !ci6r! no caú da oli.stêio

. Ílc pl. áo d.lrônro ó po!!r!ri r ,0!ráo pah.l d0

:íín}??
. Cmr .dr.l , J.ndo do .lt Zt dc tlc ,i 5,150/05
.0 qúc'rlo hüLttro do Fila0.lrlÍ6mc6

nr.slafi2í1radr da!úi lâí d{íritadoi

E
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ü
CONFEÂ

I
; ; il cENrRo DE TRETN^MENTo
s, r§ ,id E CAPACÍTAÇÂO COflPORATIV^

§r#t

No o224-P/ 20r. r
t.Êúhoudi-InFE..

&ilr'r{. ry.sh

ü

rÍÍ{,'r:ffftr

0 Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea certifica que

Ewerlon Andrqde CtlvGrlcqnte
participou com êxito do ENCONTRO NACIONAL DE INTEGRAçÃO OOS

CANTADORES, AUDITORES E CONTROLAOORES DO SISTEMA CONFEA/CREA -
2O77 realizado no período de 25 a 27 de julho de 2011, promovido pelo Centro de

Treinamento e Capacitação Corporativa - CTCC, com carga horária de 20h.

Brasília-DF,27 de julho de 2011.

(\

Vinício Ferreira Duarte
Dirigente do CTCC

Pedro Lopes de Queiros
Presidente do Confea em Exercício

4-,L .".'44
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA

Certificado

de suas atribuições regimentais, resolve conferir o presente certificado a

EWERTON ANDRADE CAVALCAhITE

pela participação Íro "lll Programa de lnteriorização Conversando com o

Controle lnterno e Jurisdicionados", realizado nos dias 10 e 11 de abril

de 2013, no Auditorio do O Casarão Eventos, M arabálPA.

,,,,-, l

i Í ; r t' / ' í

Consàlheiro An
Corregedor TCE-PA e

Conselheiro Cipriano Sabino dr'é Teixeira Dias
Coordenador do EventoPresidente do TCE-PA

o
ris

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso

/:;1,'c(t ( ' .''.'r'-L' 
c4Í--'--'

(
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Programa de lnteriorazaçáo
Conversando com o ContÍole lnterno

e Jurisdicionados

PROGRAMAçÃO

PALESTRAS:

lmprobidade Administrativa

Marta Vinagre Bembom - TCE

Procedimentos para Captação de Recursos junto a CEF

Floriano Kruly Neto

Procedimentos para Captação de Recursos junto ao fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado
(FDE-SEPOF)

Alberto Tobias

Fundamêntos de Licitação e Contratos Administrativos
Luiz Roberto Reis Junior - TCE

PlaneJamento Público (PPA, LDO e LOA)

Alberto Vieira de Souza Junior - TCE

Geração de Despesa Pública

Odilon lnácio Teixeira

Transparência

Julival Silva Rocha

Prestação de Contas de Convênios com Recursos Estaduais

Milene Dias da Cunha

A lmportância do Controle lnterno na Administração Pública

Leônidas Gonçalves
Carga Horária: í2h L CTtf§ fI)E

ú

(

E
Í
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CERTIFICADO

GONFERIOO A

PoRPARrtclPARDocuRso IEOR|CO E: PttAflcO )E ESCRIIA qlscp,l- DICiITAL
SF'ErD lf iSCAL. lüMlS/lPl " tlll?t:f() NO'/Ar.-lt,ADOl?

MINISTRADO PELO INSTRUTOR: MAGNA DE JESUS DA SILVA FERREIRA

DATA 31 DE JANEIRO DE 2015
CARGA HORÁRIA 08 HORAS.

i
VÂNIA MAR

LEGIS INFORMAÇ

Ll,( (l .l',ltC*4141
QUES DA COSTA RODRIGUES DINIZ
ôes e senvrços EMpRESARtAts LTDA

LEGIS INFORMAçOES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

EVERTON ANDRADE CAVALCANTE
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LEGIS TNFORMAçOES E SERVTçOS EMPRESARIA|S LTDA

CERTIFICADO

CONFERIDO A

tÊlsf § ru3"# t\N &N ffi #tA t)E #A'fA,t*{::A}FdT',Ê

POR PARTICIPAR DO CURSO

MINISTRADO PELO INSTRUTOR: BRUNO coNçALvEs MENDES

PALMAS/TO 20 DE JUNHO DE 2015.

a

cARGA xoRÁRra oB HoRAS.

I ;i' " , ' i . , i ' / i i /

'/ANIA MARQUE§ ÔE COSTA RODRíGUES,DINIZ
LEGrS TNFORMAÇOES E SERVTÇOS EMPRÊSARIAIS LTDA

I

tffitrffi
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CRP-27 'l

Conselho Regional de
Psicología do Tocantins
23'Região

ATES o AP IDADE C1\I

Atestamos para os devidos fins que a emprêsa EXCOM CONTABILIDADE

EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o no 14.723.557/0001-65, com sede na Ouadra

806 Sul, Alameda 10, Casa 30, Pl Dir. Sul, Palmas-TO, CEP 77A23-082,

forneceu/executou para Conselho Regional de Psicologia 23a Região, inscrita no

CNpJ: 19.331.976/b001-75, o serviço ãbaixo especificado no período de2014 à2017

através de equipe de técnicos contábeis.

sERvtçoS TEcNtcoS EspEctALtzADoS NA Ánel DE GONTABILIDADE

APLICADA A-O SETOR PUBLICO, REALIZADO PARA O CONSELHO REGIONAL

DE PSICOLOGIA 234 REGIÃO

Atestamos ainda, que tal serviço foiexecutado satisfatoriamente, não existindo,

em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e

responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente

Palmas-TO, 20 de dezembro de 2017

Mata
nte

2 105t|
ll RsSáo

ô

HUDSON
cRP-23
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CONTRATO N'010/2014

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI

FAZEM O CONSELHO RI]GTONAL DL.

psrcot.ocrA vTGESttutA TERCEIRA npcÉo
E EXCOM CONI'ABILIDADE EIRELI ME E

TEM coMo oBJElrvo A PRESTAçÃo »r
sERvrÇos DE AssEssorun cohrrÁg[.

Instrumento de contrato de prestação de serviços profissionais que celebram entre si o
coNsELHO REGIONAL DE PSICOI,OGIA 23. tt-ECIÃO * ICICANTINS, pessoa jurídica

de direito público, inscrito no CNPJ sob o no 19.331.976fi001-75, com sede à QuadÍa 104

Norte, Rua NE-07, L,ote 04, Plano Diretor Norte, Palmas -TO, neste ato rcpresentado por seu

Conselheiro Presidente l'rássio de Oliveira Soares, b,rasileiro, solteiro, Psicólogo inscrito no

CRPD3 sob no 660, RG n' 2.910.697 SSP/PI, CPF n' 035.308.163-96, residente e
domiciliado à Quadra 106 Norte alameda 12 lote 16, Palmas/TO, ora denominado

CONTRATANTE, e Ilxcom Contabilidrxle Eireli - ME pessoa jurídica rle direito privado,

inscrita no CNPJ sob o no 14.123.557/0001-65, CRC TO-0001931O4, com sede à Quadra I04
None, avenida LO 2.lote 04, sala 02, teleÍbne ((r3) 3322 - 0l ll9, neste ato reprcsentado por

seu adminisrrador Valdeis Ribeim da Silvq brasileiro, solteiro, contador inscrito sob o

registro CRC TO-0047341O-7, RG n" 816.283 SSP/TO, CPF 015.794.741-84, residente à

Quadra 806 Sul, Alameda 10, Casa 30, CEP: 7?.023-082, ora denominada CONTRATADA"
têm entre si certo e ajustado o pÍesente contrato, o qual se regeni pelas disposições contidas na

Lci 8ó6ó/93 e mcdiante as cláusulas e condiçôes a seguir descritas.

1 . DO O&IETO t}O CONTRATO
O presente Contralo tem por objeto a contratação de empresa especializada

serviços de Assessoria Contábil no Conselho Regional de Psicologia 23" Região.

para realizar l

DESCRTÇÃO DOS SEnvrÇ0S:
_F.", ,

Apoio as iireas do departamento de pessoal, contabilidade fiscal, contabilidade

Participação em reuniões quando convocado, com 48 (quarenta e oito)
Consulüoria contiíbil em âssuntos tecnicos.

de
D

L-

Ánga TRABALHISTA:
a) Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho,

bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e oulms aplicáveis às relações

de emprego mantidas pela CONTRATANTE;
b) Elaboração de folha de pagamento mensal dos empregados, até l0 firncionários (rnensal);

c) Emissão de contracheques (mensal);

d) Emissão de guias de tributos trabalhistas (mensal);

e) Emissão de relatórios para débito/credito em contâ corrente (mcnsal);

,h

^.

Sede do Conselho Regionãl de Psicologla 23r Rlttâo -Torsntint
Quadra 104 I'lorte, Rua NE 07, lcte 4, Sala Térrea, Plano Diretor Norte

CEP ?.00ff,26 Palmas-To
Telefone: (53) 3215-7622 F r: {63} 3215-1663

+

CONSELHp;RIGIONAL
DE PSGOIOGIA

23" REG|&LIÉCANINS
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auditoria com consultoria nas rcspectivas áreas, ;
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ct(i

0 Admissôes de empregados;

g) Al'asramentos;

h) Demissões.

Ánre FrscAL.
a) Orientação e controle da aplicação dos disposiüvos legais ügentes sejam federais,
estaduais ou municipais;
h) Emissão de guias de tributos em geral.

Ánrn coNTÁBrL
a) Classificação e escrituração da contabilidade ds acordo com as oorÍnas e principios
contábeis ügentes
b) Elabomção de relaÍórios circuusta:rciados sobre a evolução das receitas e despesas a partir
do sistema em uso rro Conselho;
c) Elaboraçilo de balancete mensal;

d) Elaboraçâo do livro dituio;
e) Elaboração do liwo razão;

t) Elaboração da DIPJ;
g) §laboração do processo orçamentário do exercício subscqüente;

h) Elaboração do processo de prestaçâo de contas do:xercício;
i) Elaboração do Plano Orçamenüirio Anual e o Qudro de Despesas Diversas (QDD) entre
outros' '-,,j :]
ÁREA Do lMposro DE RENDA pESsoA [rRÍDrcA
a) Orientaçã«r e controle de aplicação dos dispositivos le;ais vigentes; ;" i.l-;

b) Elaboração da declaração anual de rendimenlos e docu"rentos correlatos;

oíil
í{

I

(iiI

c) Atendimcnto das demais exigências previstas em atos normativos,
procedimentos de fiscalização.

bem

2. DOS DOCT'MÍ]NTO§ INTEGRANTES
2.t - Integram este Contrato, para todos os efeitos legais, c.s seguintes documentos: a) Edital
de convite n" a|2Dav e seus anexos; e b) a Proposta de Preço do cONTRATADO.
2.2 - Os documentos referidos no item 2.1 são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, delinir a sua extensâo e reger a execução do objeto contratado,.
inclusive nos casos omissos. r.

2.3 - O CONTRA'I'ADO obriga-sc a manter, durante, üoda a execução do Contrato, em'
compuibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as con«lições de habilitação e
qualiÍicação exigidas na licitação.

3 . DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor total do presente Coutrato é de R$ 23"641.80 (yinte e três rnil seiscentos e qu8renta o
um rcais e oitenta centavos) para execução de todos os serviços espccifica<tos na cláusula I (um),
não se admitindo gualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas,

f}L

À

I

Sêdê do Conselho Regional de Pscologia 23r nedão - Tocanflns
Quadra 104 NoÍte, Ruâ NE 07, Lote 4 Sala Íérrça, Pbno Diíetor Norte

CEP77.ü)6-025 Palmas-To
Tekfone: {63} 3215-7622 Far (61) 3215-1663
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3.2 - O pagamenro será realizado em 12 (doz.e) parcelas mensais, em até 5 (cinco) dias

contados do recebinrento e atesto da nota fiscal por pane do Setor Contiibil e Financeiro do

CRP23.

3.3 - Não será efetuado o pagamento ao CONTRATADO enquanto nâo forem liquidadas as

obrigações decnrrentes de penalidade imposta ou inadimplência conratual.

4 - DA üXECUÇÃ() E DÂ VIGÊNCIA
4.1 - O presente sontrato terá vigência por 12 (doze) meses! contados da data de sua

assinatura;

4.2 - O prazo de execuçâo s€rá dc acordo com o çronograma de execução a ser elaborado, em

conjukr, entre o Coordenador Contâbil e Finencsiro do CRP23 e a empresa vencedora do

c,€rtame.

s - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas deconentes da execuçõo d€ste Contrato serão custeadas pelo orçamento

aprovado pars o ano de 2014 e cônslântc no elemento de despesa n.o 6.?.2.1-1.01 .04.04.002 -
Serviços de Assessoria e Consultoria.

6 - DAS OBRIGÂÇÔES DÂ CONTRÂTADA
6.1 §âcr obrigações da CONTRÁTADÂ:
6.2. Prestar todos os serviços dcscritos no objeto do presente contrato, cm tempo hábil exigido
pelo CONTRATANTE, bem como paíicipar de todas as reuniões que for convocado, nos

horários estipulados, cumprindo seis (6) horas semanalmente na sede do CRP-23;
6.3. Apres:entar quadro descritivo de todas as Notas Fiscais, registros administrativos, cheques

acompanhados do documento de custódia em bauco, boletos de recebimentos, entmdas e
saidas de valores, bem como a relação de valores custodiados em banco;

6.4. RelacionaÍ todos os crérJitos que o CONTRATANTE têm para receber dos psicólogos
inadimplenües sendo estes valt'!Íts conigidos monetariamente de acordo com a legislaçâo
vigente;

6.5. Fzer revisão nas Auditorias realizada.s no CRP-23, procurando detectar a.s falhas
apontadas pela mesma em conformidade com as informações prestadas pela mesma:

6.6. Fazer a devida coúbr€ncia de todos os Terrnos de Acordos feitos pela Gerência
Administrativa, bern como pela Assessoria Juridica;
6.7. Dispor de tempo suficiente para o atendimento dos serviços objeto do presente contato,
indepen<Ientemente de fcrias, dcscanso semanal, licença e outros análogos;
6.8. Facilitar a fiscalização do CRP-23 no cumprimento de nonnas legais ou naquelas
estabelecidas no contrato;

6.9. Prestar os serviços com eficiência, competência, diligência, cumprindo o estabelecido no
prescnte contrato;

6.10. Cumprir fielmente os prazrls para pÍueceÍcs e orientações ao CRP-23 na área de
Contabilidade;
6.11. Comunicar, por cscrito. ao CRP-23 quaisquer problemas relacionados à execução do
Contrato, ressarcir eventuais prejuÍzos causados ao CRP-23 ou a lerceiros. por culpa exclusiva

,:y

)>
oci

,\
f.$À\-

Sede do Conselho Regional de Psicologia 231 Rêgião - Tocâmins

Quâdrâ l(X Norte, Rua NE 07, Lote 4, Sala Têrrêâ, PhÍro Oiretor Norte
CEP 77.006-026 Palmas-To

Telefrone; 1631 3215-7622 rax (63) 321$1663
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da CONTRATADA ou seus subonlinadog ern relação 8os atos de imperícia ou negligêrria

cometidos na execução do objeto do contrato;

6.12. Responsabilizar-se pelo custo dos meios necessários à execução dos serr,-iços objetos do

Contrato quando utilizar a infraestmtura pópria, caso uÍilize a estrutura do CRP-23, este

arcará com as despesas;

6.13 Acompaúar toda e qualquer Auditoria independente que for feita no CRP-23;

6.14. Planülo semanal fixo de 6 horas semanais na sede clo CRP-23;

6.15. Atender toda c qualquer solicitação do CRP-23 para reuniões ou qualquer outÍo üpo de

atendimento em conformidade com objeto do contf,ato, ainda que em horários diferentes,

desde que comunicado com antecedência mínima de 24 horas;

6.16. Fazer pareceres oontábeis por escrito quando de interesse do CONTRATANTB,
solicitado por Conselheiros, Comissões, Servidores e Colaboradores do CRP-23;

6.17. Participar de reuniões Plenárias do CRP-23, quando convocado;

6.18. Se responsúilizar por todo c qualquer elro que cometer na exesução dos serviços

conkatados, eÍro no preenchimento de códigos nos formulários da Receita Federal, ou
qualquer outra instituição, ficando a CONTRA'IADA responsi[vel pelo pagamento de todo e

qualquer prejuím ao CRP-23, autorizando desde já o CONTRhTÂNTÊ dosconkr em seus

proveÍtos mensais, pagos pelo CRP-23;

6. 19. Se responsabilizar por toda e qualquer irregularidade e/ou diferença na contabilidade do ,, , , . , , 
,, '

CRP-23,quandocicntedoelronão fizerporescritocomunicaçãodo fato àdirÉtoria. "i "''' '; i!'

7-DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE '- 
:

7.1. Viabilizar a prestação dos serviços, fomecendo d«los, docunrentos e

( tll
importantes a CONI'RATADA, para que infonnado, possa a CONTRAT
providências, para o desempeúo de suas fiurções;

7.2. Colocar à disposição da CON'I'RÁIâDA os recuÍsos materiais e huniübs necessii.rios ao
melhor desempeúo no curnprimento do objeto do contrato;
7.3. Efetuar pontualmente o pagaÍnento do valor mensal contratado, dentro da data previstr.

8 - DA RESPONSABILIDADE FISCAI,,'TRABALHISTÂ E OUTRAS
8.1. O serviço objeto do prescnte Contrato será prestado pela equipe tecnica do
CONIRATADO, especificado m proposta apresentade por ocasiâo da licitação.
8.2. O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários
decorrentes da execugão dos serviços decorrentes deste Colrtrato.

8.3. O CONTRATADO obriga-se a obedecer todas as noflnas legais editadas pclos órgãos
públicos que disciplinem a sua atividade.

8.4. O CONTRATADO responvrbiliza-se pelo custo da execução destc Contrato.
8.5. O CONTRATADO ressarcirá o CONTRATANTE por irregularidades que der causa"

ainda que resultantcs de imperfeições técnicils, bem como por todos os ônus que seus

funcionários ou prepostos üerem a dar causa na execução deste Contrato.

*

Sede do Conselho Regional de Psicolotlâ 23! Begião -Tocantins
quadre 10{ Norte. Rua NE 07, lote 4 salâ TérÍeâ, Pbío DiÍetor Norte

CEP 77.(x)6{r26 Palrnâs-To
TeleÍone: (63) 3215-7622 râr (631 3?15,1663
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9 - DA nrctsÃo coNlRATUAl,
9"1. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmcnte o presenüe contrato por

conveniência própria, sem justiÍicativa ou aviso préüo, após adl'ertência por escrito e

formalizaçâo do processo adminishativo concedeÍldo oportunidade de defesa para a

CONTRATADA. que após a defes4 no caso de dispersa por moüvo relevante, deveú ter

pane de seus prloventos retidos para a Íinalidale tle cobrir a multa contratual e prejuizos que

por ventura venham surgir. Podera, ainda, ser rescindido quando houver:

9.2. O descumprimento de qualquer das obrigações impostas neste instrumento;

9.3. O cumpúuento inegular das cláusulas contratuais, especiÍicaçõcs e pmzos;

9.4. A lentidão constante no cumprimento no atendimento dos serviços;

9.5. O atraso injustificado na enrega dos serviços a serem prestados ou na elabomçio de

boletins e jornais;

9.6. A subcontmução total do seu objcto, a associaçâo da CONTRATAIIA com oukem, a

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaçâo, os quais

não serão admiüdos pela CONTRATANTE;

9,7. O não atcn«limento.las determinâçõ€s regulares da autoridade designada para

acompaúaÍ e fiscalizar a sua exe{ução, assim como seus superiores;

9.8. O cometimento reiterado de faltrs na sua execução mesmo após advertência;

9.9. O Íirlecimento da CON-I'RÀTADA;
9.10. Enfermidade que cause incapacidade da CONTRA'I'ADA por mais de 30 dias na

exccução dos trabalhos a serem realizados;

9.11. Razões de interesse público, de alta rclevância e amplo coúecimento, justificada e

determinada pela máxima autoridade da esfera adruinistrativa, à que estrí subordinado o

CONTI{ATANTE, através de comunicação por qscrito e fundamentado da rescisâo do
contrato;

9.12. A oconência de caso fortuito ou de força maior, regularmente

da execução do contrato.

IO. DAS PENALIDADES
[m:

10.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições avençadas

execuçâo, ou mora na execuçâo, a Contratada estani sujeita às seguintes

10.2. Advertência;

( Itr
neste

PL
10.3. Multa na forma prevista no item seguinte, com direito a defesa em processo

administrativo;

10.4. Suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o CRP-

23, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

10.15. O CRP-23 aplicaráa CONTRATADA as seguintes multrs:
10.15.1. Multa de l0o/o (dez por cento) do valor total do contrato, pela recusa da

CONTRATADA no cumprimento do objeto do contrato, sem motivo justificado, quantia esta

recoúecida como dívida liquida, certra e exigível, çobrável via judicial e compensada pelo

CPJ-23 em quatquer crédito que porventura a CONTRATADA tenha direito junto ao' ;*

CONTRATANTE; 'l

t
:i\/ir\

sêde do Conselho ReEional de PsicoloEla 231 Retlão - Tocantins

Quadía 1O4 NoÍte, Rua NE 07, lote d Sala Téírea, Plãm DiretoÍ Nortê
CEP r/.fflH)26 Palmas-To
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CRP 23e Região - Tocantins
10.15.2. Multa diríria de lVo (um por cento) do valor total do confato, até a data da

da fiúha, imperfeição ou inegularidade quando não forem cuurpridas fielmente as condições
pactuadas, a nâo ser por motivo de força maior, definido em lei e reconhccido pelo CRP-23;
10.15.3 Em qualquer hipótese, a CONTRATÀDA, seni notificada pam apresentação de defesa

prévia, no príuo de 5 (cinco) dias úteis, contados do noüÍicação, para promoveÍ sua defesa;

10.15.4 As penalidades previstas neste contrato sâo independ.entes entre si, podendo ser

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuÍzo de outms medid*s cabíveis, inclusive
aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei np 8.078/90).

rl - DA TISCALTZAç]ÃO
ll.l - A execução do contrato sera acompanhada e fiscali'zada pelo CONTRÁTANTE, a

qucm competirá dirimir as dúvidas referentes à execuçâo do serviço, não excluindo nem
reduzindo a responsabilidade técnica do CONTRÂTADO, por quaisquer irrcgularidades,
inclusive perante terceiros.

12- DOFORO
12.1. As partes elegern o foro da Justiça Federal do Tocantins - Palmas para dirimir quaisquer

clwidas ou questôes deçorrentes dçste conüat<1. renuneisndo a qunlquer outro, por mais
privilegiado que seja.

122. E. por eslârem de comum acordo qusnÍo às cláusulas e condições ora pactuadas, as
partes assinam o presente contrâto em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para quÊ produza
todos os seus legais e jurÍdicos efeitos.

Palmas-T0,25 de setembnr rle 2014.
..*<"'

_ -Í.f''_''.;o _ .

K ,-d#.y
TásCltiitrOliveira Soares

Conselheiro Presidente

cRP-23/000660
Contratante

I
I

I1

valoeis-p#ko da Sitva
Admini«rador

Excom Contabilidade Eireli ME
Contnrtada

tni lq {

'festemunhas:

Nome:' "-i"-i.r:,-i..:.-

*. th

+," ''l
i í'..," .r,.-. : .,*-. ri "r,lr{ir.^l i!r,;iiLiLi-.;;:r L u;iiiiiiúi '

F}L

Nome:

Sede do Crnselho Begional de P§cologia 23r Reglâo *Toclntin,
qrradra 1O4 Norte, Rua NE 07, tótê 4 Sâla TérÍêe, Plailo Oiretor Nortê
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CONSETHO FEDERAT DE PSICOTOGIA

CONSELHO REGIONAT DE PSICOLOGIA 233 REGÉO

Solicitação de Diiírias CRP-23 rf 05212017

u€

?{)
J},
ü

Palmas-TO, 18 de dezembro de2017
Ao Senhor Conselheiro Presidente,
HUDSON EYGO SOARES MOTA
Conselho de 23',

NOME: 1-t45?.'.r4* l''r-úr}
cPFNe: l,f tlVSf à.
RG Ne: '7o-y I .i ,/t'{
( )coNsELHErRO

ilEMPREGADO

( )CoNVTDADO ( )COLABORADOR
( )PRESTADOR DE SERVrçOS

Í?-: tuU [ar*
,+-*-â 3v'{

r }zÁrr.{

DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

LOGRADOURO:

CIDADE:

UF:

TELEFONE CELULAR

E-MAIL;

CIDADE DE ORIGEM: l;'7 (-.i'*t,ri *
CTDADE DE DESTTNO: .li,,.!k- t t\' r

DATA IDA: t §. iZ el = 1:1

DATAV0LTA: / i i i:. i,. ) |3
MOTIVO: i§I 'r ', -) ;7-t -ri: l..i t:, Ji: {ng f"vcr: o

DECLARA SEREM VERDADEIROS SEUS DADOS AQUI CONSTANTES E SOLICITA O PAGAMENTO

DE DrÁRrA(S) PARA ESSE CONSELHO, NOS TERMOS DA LEGTSLAçÃO EM VTGOR. NESTES

TERMOS, PEDE DEFERIMENTO, CONFORME PREVÊ A PORTARIA NE 5TI2OL6,APROVADA EM 11

ir
i - 1,, !;', A

, "-al+
ASSINATURA POR EXTENSO

J?..'

PALMAS-TO, Zo DE 20

L

DE OUTUBRO DE 2016
DE.

DE 20

MOTA

( ) NÃO AUTORTZO A CONCESSÃO DE DIÁRA(S)

( )AUTORTZO A CONCESSÃO DE

DE

uuntel conRÊA NEVES RoDRtGuEs
CONSELHEIRA TESOUREIRA

ô Quadíâ 104 NE-7,

lotâ4 srlâÍêír1
PlmfrEtsNoíe
ctP 7.00e026 lP{ínô-Ío.

6 Gt)32157622
rrrr 3215 16 63

O wtYw. crp23. org.bí
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CIIE' G'OET'E

EsrAoo oo PlnÁ
pREFEITRÂ IúuNtctpAL oe Áeua AzuL Do NoRTE

CNPJ : 31.671.057/N0 I -31

DE CAPACIDADE CNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa EXCOM CONTABILIDADE

EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o no 14.723.557/0001-65, com sede na Quadra

806 Sul, Alameda 10, Casa 30, Pl Dir. Sul, Palmas-TO, CEP 77023'082,

forneceu/executou para a Prefeitura ilunicipal Oe ÁCUn AZUL DO NORTE, inscrita

no CNPJ: 34.671.05710001-34, o serviço abaixo especificado no período de 20í4 à

20í6 através de equipe de técnicos contábeis.

SERVIçOS TÉCNrcOS ESPECTALTZADOS NA ÁneA DE CONTABILIDADE
ApLICADA AO SETOR púBLtCO, REALIZADO PARA A PREFETTURA
MUNICTPAL DE ÁEUA AZUL DO NORTE -PA

Atestamos ainda, que talserviço foiexecutado satisfatoriamente, não existindo,

em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e

responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente

Ácun AZUL DO NORTE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

ATRICIA FERREIRA
PREFEITA
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Ãt§{râ- êããt1;€
EsrADo Do PARÁ

pREFEITURA MUt{rctPAL DE ÁGuA AzuL Do NoRTE

CÍúPJ: 9.671.67fimt'Y

ADO IDAD

Atestamos para os devidos fins que a empresa EXCOM CONTABILIDADE

EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o no 14.723.557/0001S5, com sede na Quadra

806 Sul, Alameda 10, Casa 30, Pl Dir. Sul, Palmas-To, CEP 77023-082.

forneceu/executou pera o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISfÊruCn SOCIAL DE AGUA

AZUL DO NORTE, inscrita no CNPJ: 17.857.708/000166, o serviço abaixo

especificado no período de 2014 à 2016 através de equipe de técnicos contábeis.

sERVtÇOS TÉCXTCOS ESPECTALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE
ApLtcADA Ao sETOR PúBLlco, REALIZADo PARA FUNDo MUNIcIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE.

Atestamos ainda, que tal serviço foi executado satisfatoriamente, não existindo,

em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e

responsabilidade com as obrigações assum idas'

Atenciosamente

AGUA AZUL DO NORTE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

m&n',xr^*n#x6ffi-"-^;a
SEC. DE AS§ISTÊNCIA SOCIAL
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ATESTAT}O DE CAPACIDADE TÉCNTCN

Atestamos para os devidos fins que a empresa EXCOM CONTABILIDADE

EPB inscrita no CNPJ sob o no 14.123.557/0001-65, com sede na Quadra 1M Norte, Avenida

LO 2, Lt 04, Sala 02, Pl Dir. Norte, Palmas-To, CEP 77006{,22, forneceu/executou para a

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO, inscrito no CNPJ: 34.626.4í6/0001-31

o serviço abaixo especificado no periodo de 20í7 através de equipe de técnicos contábeis.

SERV|çOS TÊCilEOS ESPECTALEADOS NA Ánen DE CoNTABIL|DADE

ApLtcADA AO SETOR pÚBLtCO, RÉAL|ZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVO RÉPARTIIIIENTO.
; .,. ":.

Atestamos ainda, que tal serviço foi executado satisfatoriamente, não existindo, em

nossos regis8os, até a*retgrte @, @ qtre dês&nêm'§uti conduta e responsabilidade

com as ôrigaçges assumidm.

Atenciosamente,

imt
Deusival SilVa

Prefeito Municipal

I

Avenida dos Girassóis, ne 15, Quadra 25 - Parque Morumbi - CEP: 58.473-000
f NPl' 14 676. 41Âlnn11 -11 - sitp' www nnvnrenartímênfô nâ qnv hr

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

GABINETE DO PREFEITO

Ii

tt.

Novo Rgpartimento, 08 de Janeiro de 2018



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

SECRETARIA MUNICTPAL DE ASSIST.SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

&

: t-

ü7

à

?.o
,l

Atestamos para os devidos fins que a empresa EXCOM CONTABILIDADE EIRELI

EPP, ínscrita no CNPJ sob o no 14.723.557/0001-65, com sede na Quadra 104 Norte, Avenida

LO 2, Lt 04, Sala 02, Pl Dir. Norte, Palmas-To, CEP 77006-022, forneceu/executou para o

FUNDO MUNtCtpAL DE ASS]STÊXCA SOCIAL, inscrito no CNPJ: 09.555.115/0001-17, o

serviço abaixo especificado no periodo de 2017 através de equipe de técnicos contábeis.

SERVIçOS rÉCnrcOS ESPECTAL|ZADOS NA Áml DE CONTABILIDADE

APLICADA AO SETOR PÚBLICO, REALIUADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊJ{CIA SOCIAL.

,,. 
.,,.r,,.

Atestarnos ainda, que tal serviço foii:f&cutado satisfat0riamente, não existindo, em

nossos registros, ate a preeente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade

com as o$€açoestassuntdffi. , I i., 
,,

;' 
Novo Repartimento, 20 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,

SAHTANA
de AssisÉncia Social '#{ffiffiüW

í

Avenida dos Girassois, ne 15, Quadra 25 - Parque Morumbi - CEP: 68.473-000
CNPI' 14 6?Â A1F.|ff}n1-11 -site'r rww nnvnrpnârtimêntn na pnv hr

í-



ESTADO DO PARÁ
PR"EFETTURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

.,{vo
' .v)'

ATESTADO DE CIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa EXCOM CONTABILIDADE El

EPP, inscrita no CNPJ sob o n0 14.723.557/0001-65, com sede na Quadra 104 Norte, Avenida

LO 2, Lt 04, Sala 02, Pl Dir. Norte, Palmas-TO, CEP 77006422, forneceu/executou para o

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, insuito no CNPJ: 09.555.113/0001-28, o serviço abaixo

especiÍicado no período de 2017 através de equipe de técnicos contábeis.

SERV|ÇOS TÉCMCOS ESPECTALEADOS NA Ánen DE CONTABTLTDADE

APLICADA AO SETOR PÚBLEO, REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃ0.

', :

Atestamos ainda, que tal serviço foi executado satisfatsriamente, não existindo, em

nossos regis8os, ate a,presente d$p, fâtos gue dêssbneÍn sua'conduta e responsabilidade

com as obrigações assumidas.

tlovo Repqrlirnento, 20 de Dezembro de 2017

tç7

!â

D[1

ü "Cl
Y
À

j\-}

dos Santos
nicipal de Educação

Avenida dos Girassóis, ne 15, Quadra 25 - Parque Morumbi - CEp: 68.473-0@
CNPI' 14 â)Â ü 6/nÍ)n1 -11 - citp. www nôvôrênartimpnto na pov hr

í-



*# ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

SECRETARIA MI.INICIPAL DE SÀÚDE

f,;# t/d 1,
j,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNTCA I .i!-

Atestamos para os devidos fins que a empresa EXCOM CONTABILIDADE EIR

EPP, inscrita no CNPJ sob o no 14.723.557/0001-65, com sede na Quadra 104 Norte, Avenida

LO 2, Lt 04, Sala 02, Pl Dir. Norte, Palmas-To, CEP 77006-422, forneceulexecutou para o

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ: 09.555.110/0001-94, o serviço abaixo

especificado no período de 2017 através de equipe de técnicos contábeis.

SERVIÇOS TÉCNEOS ESPECTAhE4DOS NA Ánel DE CONTABILIDADE

APLICADA AO SETOR PÚBUCO, REATIZADO PARA O FUNDO IIUNICIPAL DE SAUDE.

Atestamos ainda, que tal serviço foi executado satisfatoriamente, não existindo, em

nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade

com as obrrgraçoes assumidas.

Novo Repartimento, 20 de Dezembro
.ü

, de 2017

lnd
Secretária de Saúde

Avenida dos Girassóis, ne 15, Quadra 25 - Parque Morumbi - CEP: 68.473{00
fNPl' 1Á 6)Ã L16lfmnl-11 - sitp'www nôvÔrpnartimpntn na snv hr

j



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Í*ttnô

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa EXCOM CONTABILIDADE EIRELI

EPP, inscrita no CNPJ sob o no 14.723.557/0001-65, com sede na Quadra 104 Norte, Avenida

LO 2, Lt 04, Sala 02, Pl Dir. Norte, Palmas-T0, CEP 77006-022, forneceu/executou para o

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, insc*ib no CNPJ: 16.738.561/0001-22, o serviço

abaixo especificado no periodo de 2017 através de equipe de técnicos contábeis.

SERV|çOS TÉCilrcOS ESPECIALIZApOS NA ÁnEA DE CoNTABILIDADE

APLICADA AO SETOR PÚBLGO, BEALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE i,IEIO

AMBIENTE.

Atestamos ainda, que tal serviço Íoi executado satisfatoriamente, não existlndo, em

nossos regs8os, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e Íesponsabilidade

com as obrígações assumidas.

; 4..J..
,,.*.

.'. r.Il
'-)

rfl
!L,

Ê

Novo Repartimento, 20 de Dezembro de 2017

Atenciosamente,

Márcio Dias Bicalho
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Avenida dos Girassóis, nQ 15, Quadra 25 - Parque Morumbi - CEP: 68.473{00
fNpl' qa 676 41Ãlnnnl-1r - §itF' www nnvnrcnartlmÊntn nâ snv hr

tl: .i



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JE§US DO TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO

Atestamos para os devidos fins que a empresa EXCOM

CONTABILIDADE EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o 60

14.723.557/0001-65, com sede na Quadra 806 Sul, Alameda 10, Casa

30, Pl Dir. Sul, Palmas-T0, CEP 77023-082, forneceu/executou para a

Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, inscrita no

CNPJ: 22.938.757/0A0L-63, o serviço abalxo especificado no período de

Janeiro à Dezembro de 2OL7 através de equipe de técnicos contábeis.

SERVrçOS TÉCNTCOS ESPECTALTZADOS NA ÁneA DE
CoNTABTLTDADE APLTCADA AO SETOR PÚBLrCO, REALTZADO
PARA A PREFEITURA, FUNDO DE EDUCAçÃO/FUNDEB, FUNDO DE
SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO DE MEIO
AMBINETE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA.

Atestamos ainda, que tal serviço foi executado satisfatoriamente,

não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrígações

assumidas.

BOM ]ESUS DO TOCANTINS/P DE ]ANEIRO DE 2018.

João da

b.l.{a-

Prefeito
Rocha



Estado do Pará
GOYERNO N,lI-NICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

PREFEITURA }{UNICIPAL DE BOiVI JISUS DO TOCA

('O§f ltÀl'O n*' 201700U7

Pelo pleserrÍe instrurrrento de Contraro, de unr lado o Município de BOII'Í JESUS DO TOCANTINS. atraves clo(il)

PREI--EITURA N{Ur-ICIPAI- DE BOM JESUS DO TOCANTINS. CNPJ-MF, No 22.938.75710001-63, denominado

claqrri por dianre cle CONTRATANTE, r'epresentado neste ato pelo(a) Sr.1a) JOÃO DA CUNHA ROCHA,
l,ltEl:E11O lvlUNlClPAL, portador do CPl" n',177.258.002-63, resiclente na AV JARBAS PASSARINHO, c dtr

otrtro lado EXCOI\,í CONTABILTDADE ElllEI-l - ME, CNPJ 14.723.557 0A0?-46, cont sede na RUA EDUARDO
ür)lr{IiS - SN, CENTRO, Xinguara-PA, CEP 68555-970, de agora em diante dettominada CONTRATADA(O), neste

ll() representaclo pelo(a) Sr(a). EWERTON ANDRADE CAVALCANTE, residente na QUAD. 802 SUL
.'\LA\4EDA l0 CASA 30 PLANO DIRE-IO SUL, Pahnas-TO, CEP 77023-082, ponador do(a) CPF 888.863.012-0Ü.

têrn justo e contrlrttdo o seguinte:

r'l -\t'Sl Li\ l'}lll\{l:'lt{A - I)O ()l}.Íli]'O (IOYII1ATUAL

i.t - CONI'R,\"t^Çr,,\O DL:. pESSOT\ JLiRIDICA PARA A PRESTAÇÃO DI-l SERVIÇOS 'rECNICOS
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(:r,ÁLsuL./\ sE(;UNDA - DA FUI\t)AMEN'I'ÀÇÃO LEGAL

l.l - Uste contrflto fundâmenta-se no art.25, inciso II, c/c o ârt. 13, inciso I da Lei n0 8.666193, de 2l de junho cle

199.1, e suas posteriol'es altel'açÕes.

'.T-ÁT.SULA,I.IiRCEIRA

-'()\'illi[l'Âl)À
DOS INCÂRCOS, OI}RIG.{ÇÔES Ii RISPONSABILIDADES DA

-1.I . txecuttrr'o ob.ieto (L.ste coiltratt) J!'tlc,Jr(io cLrln as condiçÔcs e prazos estabelecidas nesl,e termo contratuali

3.2. Assunrir I responsahilidade por (luaisquer danos on prejuizos cnusados ao patrimônio do CONTRATA:'r*'IE ou a

rcrcr-iros, qrrando no desenrpenho cle suas atividacles profissionais, objeto deste Çontt'atoi

j.i. [..ncrmirrhar para o Setor Finanreiro da(o) PIIEFEITURA IvIUNICIPAL DE BOM .IESUS DO "fOCAN'tlNS as

rrrrrus de ertrpeulr,.rs e t'cspectivas tlotrrs fiscaisiÍirturas corlcernerltes ao objeto contratual:

i.4. Âssurrril ilrteglalnrente a responsabili'lade pol todo o ôuus decorrente da exccução destc cotttrato, espscialmelltg
conr rcllçào aos enuilrgos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

i...:. \4anter. durlrrte toda ír cxecuçrirt cio contrato, eln cornpatihilirJade collr as obrigaçÔes asstttnidas, to'Jas âs
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;ondiçÕes de habilitlçào c rpralificaçira c.\igi(lfls na âssinatur{r d ste Contrirto.

i.ó, l)r'ovirlcnciar a inretliata colreçào das deliiiêusias e ou irrr lularidades apoutâdas pelâ Contratante;

1.7. Aceitar rlas mesnlas condições contratuais os acróseimos e supressões ate o limite t'ixado no § 10, do art, 65, da
t,ei n" 8.666193 e suas altelagões posteriores.

c]-Áusr.il-^ QU,\[{TA - DAS RESPONSABTLIDADES DO CONTITATANTE

J.l. ;\ C'ttrrtlatante se obriga a proporcionar à Contratada todat as condiçÔes uecessárias ao pleno cunrprimento tlas
obrigirçÕc-sdr:(rorrelltesdoTc|nroColitratrral,consoanteestabel(ceaLci no 8.666193 esuasaltcraçÕcsposteriores;

\-/ J,l. Iiscalizal e lconrpanhrr a execução d'r objeto contratual;

i. Cornunicar à Corrtratada toda e qualquer ocorrência relacionada cont a execução do objeto contratual,
xiligcnciarrdo nos cusos que exigem provi,.lêrtcias corretivasl

.1,-1. I)t'oviderrciar os pagarllcnloi.à (lotltt'xta(l$ il vista das Noras Fiscais/Faturas deviclanrente tltestadas pelo Setor
(.'onrpe tentc.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

) I - À visênc.ia dcste instltrrnento c()ntrarual iniciará em 23 de Janeiro de 2017 extingtrindo-se em 3l de Dezenrbro
de l0i7. podendo ser prorrogado de acordo cour a lei,

1';A1r51it..-r slx'l'A - t)..{ lrlisclsÀo

á. l-Clonstituernrlotivoprrrtalcscisâocontratual osconstantesdosartigosTT,'18e79ctaLei no8.666/93,epoderá
scr solicitada a qualquer ternpo pelo CONT RA'|ANTE, com antecedência mínirna de 05 (cinco) dias úteis, rnediante
conruu icaçiio por escrito.

(' I -,( L,SU l--r\ S u'l'l :l1.\ - l),\s l, uN,\Ll t)Al)ES

7.1 l:lnr cirso cle inexccuçiro totrrl orr parr"-iriI do contrato, bern çomo de ocon€ncia de atraso injustificado na execuçào
do objcto deste eorrtl'aro. srrbrneter-se-ii a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes
pcntliilades:

- Adverlência:
- Ivl u ltn;
- Suspensào ternpcirírlit clc participações em licitações promovidas corn o CONTRATANTE, inrpedirnento

t1§ corrtratíil conl o nresrno, por prnzo nio superior a 02 (dois) anos;
- Dcclaração clc inidoneidatle pnre lic,itar ou contrator corn a Admiuistraç.ão I']úbliça. enquanto perdurarem

os nroti\,os da punição. orr atri tlue se.i:r prornovirla a reabilitação, perante a própria autot'idade qtre aplicou penalidade:.

t,ttIt'EII l. Rr{ \'lt,j),llc. t)[ lro]l J[:sLS Do't'oc^ii'] INS PA
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7.2. A rnulta prevista acirna será a seguinte

- Áte l 0% (dez por ceuto) clo valor total contratado, no caso de sua não reulização clou descurnprinrenro de
:tlgrrrrru dus c liirrsrrhs c()r'ttlatitir i s:

?.1- As sattçôes prer,istas lios itens acinra poderão ser aplicadas curnulativâtllente, facultada a defesa prévia do
intcressaclo rlo pt'ilzü de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor cla rlulta aplicada cleverá ser rccolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contat da c'latii da notiÍicaçâo, podendo o CO).ITRATANI'8, para isso, descorrtá-la das faturas por ocasião do
pir g.arreuk), sc jrrl gar convcn ierltc;

1.5.0 pagÍIrrento tla urulta uão exinririi a CONTRATADA dc corrigir as irregulariclatles quc derarn causa à

lrcnalrdacle :

5 o L.ONI I{AI-ANl E deverii notilicff a LIONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
-õrrrante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

?.7. "\s penalida<ics sontente selilo rclevadas ern razãtl de circunstâncias excepcionais, e as ju.stificadas só serato
Irccilas por escrito. fun(Llnlenta(ias enr Íâtos rçais e facilmente conrprováveis. a criterio da autorirjade conlpetente rlo
( UNl'ltÂ'fi\N'l'8, c dcsde que ltrrttrttlaclas r1o prlz-o rnáximu de 05 (cinco) dias cla data enr que Íbram aplicaclas.

(ll ,AtrSt [.,\ OI 1 ..\\jr\ - I)() \r,\LOtt I ltl]Â,ltiSl'E

Ll - O\,âlortotal (la presenteavençaede ItS 144.000,00 (centoequarentaequatromil reais), aserpago nopraz.o de
.irte trirrta dias. contado a partir da data firi.rl tlo período de adinrplernento da obrigação, na proporção tios selr.iços
ulctir arnc-nte plestadrts no 1:er'íodo rcsocctir'o, segundo as autorizações expedidas pe'lo(a) PREFEITtiRA
\1t \lt'IPAL D[, I]ON'I .lESI.IS DO 1'OC'^ii1'lNS e de conforrnidade com as notas fiscaislf-aturas e/ou recibos
dcviditrlcntc atestadas pclo setor collrpctente, ;.rt:servadas a corrdições da proposta adjudicacla e da órdern de selviço
urtr itida.

Parágrai'o Único - Havenclo attraso nu pag.rnlenio, desde que nõo decorre de ato ou Íàto arribuível à Contraracla,
'rlicar--re-á o ítrdice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante cla multiplicaçào

-.:sse índicc do diu arrterior ao paganlento 1:elo núnrero de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada rnês clc

iti.ritso.

c:r.Árrsul-À )roNA - DA I)OTAÇÃO otrÇArvÍENTÁRIA

9.i -.\: clcspcsas corttratuitis corrcrâo pi)r'üúnta da verba do orçamento clo(a) CON'IRATT\NTE, na dotaçio
orçrtrrerttiilia llxercício l0l? Atividâde 050 i .04 1TA037.2.071 ljuncionamento da Secreraria cle Finunçls ,

L'lrrssilicaçio econôurica 3.3.90.39.00 Otrlrcs Serv. de Terc. Pessoa Juridica, Subeleuicnto 3.3.90.39.99, no valor de R
i 78.000,00, ll.rercício 2017 Atividatls 0605.121220060.2.024 Funcionanrento da Secretaria de Educacao ,
Cllas>iticação econôrnica 3-3.90.39,00 Outlc;s Selv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelernento 3,3.90.39.99, no valor de [t
S ()6.000.00, ficando o saldo l)ertinente aos Jen:ais exercícios a ser empenhado oltorturlantente, à corrta dos
i'e\Pecl i \,os ot'çÍultenlos, caso sej a necessá ri, r.
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CLÁUSULA DÉCTMA. DAS ALTEITAÇÔES CONTRATUAIS

l0.l - () presellte contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei rr." 8.666/93, descle que ha.ia

interessç da Administrâção do CONT t{41'AN I'E, corn a apresentação das devidas justificativas.

CI,ÁUSTTLA DECII\IA PRIM}]TRA. DO IIORO, BASE LBGAL E FORMALIDÂDES

ll l - Esre Contr:rro encontra-se sulprdinacio a legislaÇâo específica, çonsubstanciada tta Lei no 8.666, de 21 de

.iurrho cle 1993 e suas posteriores aherações, e, em casos omissos, aos preceitos cle direito pirblico, teoria geral de

Êontratos e disposições de direito plirado.

il.2 - i:ica clcito rr l'orrl da cidade cle tsO\4 JESUS DO ]'OCAN]'INS, corno o único capaz de rlirimir as dírvidas

.rriunrlls deste Contriltü. casi) ni'io sujrrüt dilirrtirlas anrigavelrnente,

--Í l.:i - Para Írrrnez-a e cLlnlo prova de ltaveteltt üs paúçs, entre si, ajtlstado e o, é levratlo o pr€sente terrlo. eul

'J2 liluas) vias cle igrrel teor. o i1ual. depi:is rle lido e achado confornre, e assinado

tçsÍerlrunhâs abaixo.

las partes contratanles e pelas

tJo\t tESt-s Do 2017
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