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01 Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Pium 
"O Devpertar de um Tempv.Voiso' 

C 	de Processo 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 023/2020 

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de carreta 

agrícola tanque 6500 em aço, com 02 (dois) eixos e 04 (quatro) rodas, 

para atendimento dos necessidades da Secretario Municipal de 

Agricultura. 

RAYLLANNE t OU 'LIA DE ARAÚJO 

Presidente da CPL 



I 	Dispensa 

10 MIR OLIVEIRA BARROS 
Prefeito Municipal. 

Autorizo observando as normasSais viartes. 

Pium -TO, em 2.2 de Julho de 20 

Secretária MunIc 

Ratificação do Departamento de Finança5 

11.1m —TO, em n de julho de 2020. 

DA SILVA 
mEmstração de Pium —TO 

PAULO SE 
Secre 

( 	Inexigibilidade 
ri iEltaÇâO 

I 	) Convite 	Tomada d Preço ( } Concorrência ( ) Pregão 

Ust 	atiVa: A aquisição acima se faz necessár a tendo em vista as - 	çld des da Ser. Municipal de Agricultura do Municipio 

de Pium —TO, relativas a manutenção das áreas verdes do mu 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NUM 

Cfl 

Seu eta ria de Administração 
um TO, 224ejuiFTori2O2Q.  

Assunto. Solicitação de locação de caminhão 

Itti Decço. Quant V Unit. 

R$ 

V, Total R$ 

01 Co ntrataçâo de empresa visando a aquisição de carreta 
nricola tanque 6500 em aço, com 07 (dois) eixos e 00 

(quatro) rodas, para atendimento das necessidades da 
Secrelana Municipal de Agricultura. 

01 

TOTAIGERAL ESTIMADO EM R$ 

crassificação Orçamentaria: 
0003 0000 20 .606.032.2020 

Natureza de Despesa: 
449052000 

RD 

103 

Modalidade: 



7413 CARRETA TANQUE VERDE UOOL 2 E*O 
	

R$ 	00 
	

to 

Total Geral: 
	

R$ 24.555,00 

Prezado (a) Sr. (a), 

- Ns Aquisições com Reune. Próprias e vaidade do pedido. Peara corididonazia ao pagamento integral do preço contratado ate a envasa do 
0000nento (Preço Villa° 	/ 	/J. 

	

Preços V000oe ate 	1I 	• 
- expirado o 0820 de validade acima indicado, o pedido pende0 aulemalleamenle a sue validade, lacultenclesae as peitas. e emdfaHa. do novo 

podido, 	com a [00110010 de noves cOndkete, inclusive o peça ao rezo de papemento; 

1V-os Preços conluie' Vent pedido 800 posto revende e estão fulanos ao acréscomo de Age. seguro, bapostos e encargos flnancef ro para 
venda a prazo. 

V -O Veio( do Pedido Inclui os10001os igentes nesta date. EventueLe niXaechee de eliquOles e taxes ou cnego de novos Inbutos Sadio de 
responsatMdade de amipraclor. 

Larissa Rodrigues 

	

Anãs 	das 
Z4 .Bi  

ZE BENTO RINCIVI 
Aceite do Comprador 

8 iMPLEMEwTOSAGRtcrià 	 MUNICIPIO DE PIUM 

Cód. CII 

Nome 

Fantasia 

Telefone 

Oba.: 

1195 

AMINICIPIO DE PIUM 

MUNICIPIO DE PIUM 

6333581228 

CPF/CNPJ: 01109497000109 

IE/RG: ISENTO 

Bairro: ALTO DA BOA VISTA 

Estado: TO 

Endereço: DIOGENES DE BRITO 

CEP; 77570000 

/Idade: PRA 

Ernaii: 	emogferMemallnfe com 

P UStario 	(Nen ) 	 Total Cód. Prod 	0450(* 

Zé Bento 

AV TRANSBRASILIANA 2333 

CNPJ' 29237.691/0001-23 IE 29.484.127-0 
SETOR MILENA PARAIS° DO TOCANTINE 

163) 3602-2584 (63) 3602-1091 

mem zebentolmolemenlos.com  br 

Proposta 
1000607 

Data: 

24/07/2020 

Vendedor CLEIDSON GONCALVES 	 Frete: ( ) CIF ( ) FOB 

Sandice.° da Pagamento: A VISTA 	 Transportadora: 	  

Paga 1 of 1 



VA LT RA 
Parais° de Tocantins - TO 
Av Transbrasiliana, 807 —Centro 
refle/Ene: 63-360?-6161/350,-6454  

E

EC)l
l ma comegrilltda@brturbo.com.brl: 	t, -- 

__ 

Orçamento 

Em nome de: 
Prefeitura Pium Tocantins - TO 

CNPJ: 01.189.49710001-09 

Itens sugaidos e pregoar 

01 - Carreta agrícola Tanque 6500 em aço, com 2 de eixos e quatro rodas, capacidade de carga 6500, com 
"omba Tasp. 51, marca da bomba Andrade, com pneus marca Comag. 

Valo Unitádo 

 

25,500,00 

 

Valor Total 	 RE2550000 

Paraíso do Tocantins 27/07/20 

Proposta válida por tinta (60) dias 

Bens entregas na concessionária 

LOICIIal mente 

IleInno• Análo Gemes 
Nynrivndeva.wq 

1531.11b1.3421m.nuo 



Par-atro 
Máquinas AgrIcolas 

L 

ell134984371 
1.3602.1724 

IP Rua fry etkrnsnes sem ~na, pra Dim 
Parais do Tountirs- lo 

?MAN  paralsoagricola em. im 

Miamelas1 
vorniu 

Proposta prefeitura de PIUM 

uttd. DescriCAO Valor Unitário Valor Total 

01 R$ 35.60000 R$ 35.000,00 
EQUIPAMENTO: Tanque agua Qin 6.500 Its com 
dois Eixos Pneus 750x 16 Kit incêndio 

Total R$ 35.000,00 

CNA :30.0.54.831/0061-37 

Inscrição eatad 1:29,485.509-8 

Paralso do Tocantins -10, 28 detalha de 2020 

Validade da Proposta: 30 dias 

Jaging 



ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM 

TERMO DE REFERÊNCIA 

( o
ntratação de empresa miando a aquisição de caneta agdeola ianque 6500 em aço, com 02 QUJET-g 

(dois) eixos c 04 (quatro) rodas, para atendimento dm necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. 

• 
Tendo em vista que C) Município de Vi 

wv não possui veiculo desse porte, ti qual se faz de 

estrema utilidade par mariutençá.o das ás verdes públicas, corno campos, praças e canteiros, bem como 
para o combati: a Meindios, sua aquisição é medida necessária e de economicidade para o 

município. 

Todos os ais, no periodo de seca, se fm necessário a locação de canandann pipas para sumir a 

,. 	
falta do veiculo em questão, ri que vem se tornando em demasiado oneroso. 

3. 	
REIAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS: 

Carreta agrícola tanque 650012 em aço, com 02 (dois) eixos e 04 rodas, CapaCidade de cama 

65110,combomba tasp. 51, com kit incêndio. 

3.1VALOR 
3.1.2 - O valor total para esta compra é de R$ 24355,00, (vinte e guano ntil, quinhentos e duques e 
Sco reais) obtido através de pesquiaa de mercado, conforme previsto na lei S.666/

93. 

4. 	
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1 A est:Mação, CO05UI5CISCI2 Po presente Nosso, se dá com base no rt. 24, inciso 11 da Lei 

8.666/93, bem como na Medida Provisória nf 961, art. 1°, Meia° I, alínea "b". 

PC S. DAS ESPECIFICAÇÕES E CIUTERIOS DE RECEBIMEN
TO  

5.1. Pie especcagim são as constantes nu item 3 deste Termo. 
5Z PtaZO de entrega do objeto licitado, não superior a 30 (Sita) dias conidos, contados do recebimento 

da Ordem de Fornecimento; 
53 Procedei a entrega do veiculo, nos locais iladiCadOS pela enfeitara Municipal do Pkim - TO, dons das 
condiçõm e preços ajustados em sua propos e nos prazos previstos nesta licitação; 

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

ORG O 	
—i FUNWIr— 	

NATUREZA FONTE 	
DO 

IPROGRAMÁTICA 	
DA DESPESA RECURSO 

d 	
Sei. 	

De 10002.0110420.60600322020 4.4.00.52 
	0010.00.000 

Agíicultura 	I 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em-  07/05/20201Ediçâo 861Seçãci II Pagino 5  

MEDIDA PROVISÓRIA NP 961, DE ODE MAIO DE 2020 

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nas 

contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o 

uso do Regime Diferenciado de Contrataçoes Publicas - PDC 
durante o estado de calamidade pública reconhecido peto 
Decreto_Leoe ativa ri°   c2.ildeirnarçoide2020. 

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição que lhe confere 0  rt 62 de Cisostltutçeo, 

adota a seguinte Medida Provisória, com força de Mi: 

Art. 1°  Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os 

Poderes e órgãos consMucionaenente autônomas: 

1- a dispensa de licitação de que tratam os incisos leRdo  caput doa' L 24 51-1 I e; ri“ ube  
21 de inho de 1993. até o limite de: 

ai para obras e serviços de engenharia até R$ 100000.00 cem mil reais), desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviçoç ou. ainda. para obras e serviços da mesma natureza e 
no mesmo local que possam sor realizadas conjunta e concomitantemente: e 

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) e para 
alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de uma st: vez: 

II - o pagamento antecipado nas tcitacões e nos contratos pela Administração. desde que 

a) represente condição indispensávet para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço: MI 

bi propicie significativa economia de recursos: e 

III - a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - PDC. de que trata a Lei  
12.46? AjeJ_d_e_úgpla de 2011, para licitações e contrafações de quaisquer abras serviços. compras 

alienações e locações. 

51°Na hipâtese de que trata o inciso II do caput. a Administração deverá: 

I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em Instrumento formal de adjudicação 
direta, e 

II- exigir a devolução integral. do vator antecipado na hipótese de inexecução do objeto. 

5 r Sem prejuizo do disposto nos lb a Administração poderá prever cautelas aptas a reduzir o 
risco de inadimplemento contratual tais come 

- a compre/não da execução de Pad 	d t pa 'ni • d bjet pet 	bit tade lo a 
antecipação do valor remanescente: 

II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art 56 da Lei ri' 8 666 Atle_11$3 de 
até trinta por cento do valor do objeto: 

111-a emissão de titulo de credito pelo contratado; 

IV - o acompanhamento da Mercadoria, em qualquer momento do transporte, por 
representante da Administração: e 

V- a efigéncla de certificação do produto ou do fornecedor. 



5 r É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação cie 
serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. 

Ari. r O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atas realizados durante o estado ci 
calamidade reconhecido peto Decreto Le915' -elmo rio 6 de 20 da março cle 2020. 

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos contratos firmados no period 	
cri 

de que trata o caput independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações. 	 22_ 

Art. r Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasitig 6 de maio de 2020:199s da Independência e13rda Repablica. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Pauto Guedes 

Este =toldo imo aubsRuin puble.Adr. 



ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM 

N." 

‘eikairid 

Piuni  

     

AUTUAÇÃO DE PROCESSO 

Pium - TO, 31 de julho de 2020. 

PROCESSO Ir 74/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 023/2020 

ASSUNTO: ConTralaçõe de empresa visando a aquisiçâo de carreta agricola 
tanque 6500 em aço. com  02 (dois) eixos e 04 (quatro) rodas, para 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de ATicultura. 

Após a juntada dos documenlos necessários, encaminhe-se â Assessoria 

Jurídica para omissa° de parecer: 

RAM/SONE GOUVEIA DE ARAÚJO 

P esklente da CPL 



1Plitirriii 
Estado do 1 Acataias Prefeitura Municipal de Pium 

PARECER JURIDICO 

Modalidade da licitação: DISPENSA DE LICrrACAO N 023/2020 -.PM» 

Objeto: Contrataçasó de empresa visando a aquisição (le carreta agricola 
tanque 6500 un AÇO, com 02 (dois) eixos e 04 (quatro) rodas, 
para atendimento das necessidades das Secretaria Municipal de 
Agricultura. 

I - DO PROCESSO: 

Os amos chegaram a As4es4ona Joriclica do MoniMPD Pata ° 
atendimento do• art. 38 da Lei n" B.666/93, a fim de verificar a legalidade da dispensa de licitação que 
tem como objeto a contratação de empresa visando a aquisiçáo de carreta agrícola tanque 6300 em 
aço, com 02 (dois) eixos c 04 (quatro) rodas, para atendimento das necessidades da Secretaria 
Municipal de Agricultura. 

Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por 
base, exclusivainente o processo de dispensa, ena face do que disp-de a Lei Federal n" 8,666 de 
1991 Prestaremos apresente consultoria sob o prisma estritamente jurídico, ocasião em que não nos 
compedrá em momento algum adentrar na análise  aspectos de natureza eminentemente técnica ou 
Rdmiaistratitia. 

Analisando o processo, venfica-se que este encontba-se autuado, 
contendo sobe:444o da secretaria responsava, termo de referência especificando o objeto a ser 
contoatado, bem como a prendo orçarruntina e classificação da det,prm 

É o relatório. Fundamento a opino. 

II — FUNDAMENTAÇÃO 

Dispensa de licitação e a possibilidade de celebtacão direta de 
Dm-meato entre a Adrninisuracao e o marticulat ruis rasos estabelecidos no art. 24 da J ei 
8.466/93. 

Observa-seque a ler enumerou expressamente as hipóteses de dispensa 
de hcitaçan, sendo este mi taxativo Neste senado, as lições do renornado Jesse Torres Pereira Júnior 

"As hip' ótesce de dispensatallidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto é, a 
Administração someate poda dápeosarse dc realizar a compedçáo se 
ocorrente ama das situações ~atas aa lei federal. Lei estadual, municipal 



.A..0 

HJ ritSeti 
Errado da Torrariam Prefeitura alagripal de Pium 

ou dirmiial, bem assim regulamento interno da entidade vinculada aio podre* 
criar hipótese de dispensxhilidade". 

Pela letra do artigo 24, inciso II, da Lei e 8.666/93, a licitação 
SOMENTE seri dispens4velquando o valor da conrratação a ser efetuada for de até R$ 17.600,00, 
importância essa correspondente 11 10% de R$ 176.000,00. 

Da anilhe do disposirivo acima transcrito, constata-se que para as 
despesas de pequeno valor, rios termos do art. 24, I e II, da Lá n. 8.666/93 a Administracâo pode 
desobrigar-se das formalidades de ratificação do ato de dispensa pela autoridade superior e 
de sua publicarão na imprensa oficial haja vista a simplicidade c a pequena relevância dessas 
contrataciies. 

Isso porque o legislador entendeu que o valor da contrafação, abaixo 
de, inicialmente, R$ 17.600,00 para serviços c de R$ 33.000,00 para obras c serviços de engenharia, 
não justifica o dispêndio de parcela significativa de recursos em rigorosos e minuciosos mecanismos 

de controle. 
Com a Medida Provisória n' 961, de 6 de maio de 2020, os referidos 

limites orçamentários par., as dispensas da rcalizaçào de processos lidtatórios finam alterados Os 
novos valores são de até R$ 100000,00 (cem mil na contratação de obras e serviços de 
engenharia, e de até Rd 50.000 00 Nb:amante mil reais) para compras e outros serviram. 

Assim, verifica-se que o processo de dispensa se enquadra na hipótese 
prevista no Art. 24,11 da Lei S666/93 e Medida Provisória? 961, de 6 de maio de 2020, em razão do 

valor da aquis5ç.io  ser inferior ao limite previsto nos referidos dispositivos. 

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme explanado acima, abstraindo da conveniência e mérito 
administrativa e teenico, Rem como da execução de despesas, opinamos pela possibilidade juridica 
deste procedimento, em conformidade ao art. 24 da Lei 8.666/93 e Medida Provisória? 961, de 6 dc 
maio de 2020. 

Ogi -  este parecerista pela possibilidade iuddira do processo 
de dispensa, ressaltando a importância e obrigatoriedade da autoridade competente em proceder a 
Formalikaslo do contrato com simule que obteve o melhor mero sendo necessaria a realização de 
ao menos tres cotações de preços do mercado, ?tendendo assim, a lepislacao, bem como se atentar 
á 

 

justificativa da contratação, seus valores e quantitativos. 

Ressalvamos que as coações de preços são de responsabilidade da 
secretaria municipal solicitante, não cabendo a ege parecefista imiscuir-se em anliaçãr.sc Offlariir de 

2 



" 

y.c.A.pwp. 

Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Num 
0 Despenar de rml Temp Novo' 

valores e preços de mercado, nem iampouco•a técnica c twalidade do serviço ou produto, alertando 
tão somenle ao gestor que se dibgermie e se acautelegnanto à exigência das mesmas impreterivelmente. 

Destaca-se, que o responsável pela cotação de menor preço, caso 
do, deverl apresentar cerndões das rafaras federal, estadual e municipal. 

Ademais, recomenda-se ainda a nomeação de fiscal de contrato, 
quando da formaliza0i deste, nos termos do art. 67, pata emitir relatório sobre o efetivo 
cumprimento do serviço., atestes e valores de mercado. 

Este parecer est* adstrito âaialhise formal do processo, sem, contudo, 
adentrar na oporranidade e conveniencia, analisar ou acompanhar a exccusio do referido objeto. .o 

qual estará sob a responsabilidade do ordenados de despesas e Fiscal tio contrato. 

É o parecer, arai.. 

PIIINI/TO, 31 de julho de 2020, 

PÚBL.° 	ES ALVES 
OABh 2.M5 

_ 



Pium—TO aos 31 dejulho de 2020. 

VAID RA BARROS 

a 	

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEM  pjjjjjj 

El  rt.  
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO e 	 

023/2020 - PMP 

O Prefeito do Município dc Pium —TO, no uso de suas atribuições que lhe 

são contendas pela legisl.:cão em vigor, esp ialme t 	F dera " 8 666/93 e suas 

alterações posteriores resolve' 

01 —Autorizar a contratação nos seguintes termos: 

Dispensa de licitação, com fundamento no arte 24, inc II da Lei Federal n° 

8.666/93 e na I. inciso 1, alinea "b" da Medida Provisória 961. 

Objetivo: Contratação de empresa visando a aquisição de carreta agrícola tanque 

6500 em aço, com 02 fdois) eixos e 04 (quatro) rodas, para atendimento das 

necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. 

Auttifxar a emissão de Nota de Empenho a favor da empresai. ZE BENTO 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS BIRELI, CNPJ n.° 

29.237.691/0001-23, a qual fará parte deste processo. 

Por Erti que seja encarainhado ao setor competente pata providencias seguintes. 



Etreiffiti 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDONEOS 

Nome completo: ZE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 

ClIF7CNPl: 29.237.691/0001-23 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n• 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não Constam da relação consultada para emissão desta cenidlio os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatõrios. aqueles cujas condenações te.nham tido seu 
prazo de ltigència expirado bem como aqueles curas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 16:37:47 do dia 24/0713020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmados no sitio 
httos://contas.tert nov.briersisrfrpoljN1DONEO:VERTFTCA  

ateimo de controle da certidão. R424240720163247 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



o 

i;fitri Xis° 
DO TOCANTINS 

CRESCENDO DE MÃOS DADAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DIRETORIA DA RECEITA 

ALVARÁ DE LICENÇA 
Nos termos do Art. 67, Inciso I, do Código Tributário Municipal - CTM concede o 
presente Alvará de Licença â empresa a seguir identificada, para exercer suas 
atividades enquanto satisfazer as exigências da legislação em vigor: 

mcdoão Municipal: 	15542201 	 CISPJ ? CPF 29.237991/0001-23 

Rezo Social: ZE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

Nome Fantasia: ZE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

EndereçaAV TRANSBRASILIANA, on 2303 Comp.: QD 03 LTS 03 E 04 SETOR MILENA 776004190 

CNAE/Flscal: 	4814100 I Atividade Principal: REPISES COM E AGENT DO COM DE MAQUINAS, EQUIP, EMBAIU 

Ativ. Secundada: SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHERA 

Inicio da Atividade 	0310112010 	 Morado de Atentei:cento COMERCIAL 

Responsam' pela Empresa. CLEMSON GONÇALVES LUZ 	 Vàlido até: 3110312020 

Emitido em: 	04/0412019 Servidor Mabicula: 	559/2014 MATHEINS LUSTOSA DE ARAUJO I DAM: 	28153(15 

Observação CNAE: 4514100 A_WAILOCAL= 50.00511  

na parectedstica do estabelecimento, devera ser comunicada 
equerimeMe juntamente com os Documenlos Legais_ 

Parais° do Tocantins, 09 de abril de 2019. 

H do is 

INGRID LIMA REBELO 
ROMs deAdmienstraoão e Apanças 

ARCILON M DE DA SILVA 
aire AI RIMAR 

Mon*. mama 



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - OSA 

CNRJ: 	 29.237.591/01101-23 

HOME EMPRESARIAL: 	ZE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGFEOLAS EIRE1.1 

COM SOCIAL: 	 R$1.310.00O,90 (Hum redeão. (reeentee e dee mil reais) 

O Quadre de Mimes e Administraderes(115A) constante de base de dedos do Cedestio Naelenal da POSHIla Jurídica (CNN) e o seguinte. 

riememome Empresarial: 
	

CLEIDSON ONCALVES LUZ 

6.5-"Fitular PesSoa Física Residente ou Bone lado no 

BrOSII 

Para Informeeees eelativee à participação no IPS& eceseer o eckc com certificado digital ou comparecer a Lima unidade da RFB. 

EmitearooknononcanziatiRnoloboo ~O 
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07,0620111 
	 Consulta Regularidade do Empregador 

..,ÇAIXEDAL 
Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscrição: 	29.237,691/0001-22 
Razão SocialRE BENTO MAQUINAS E ~LESEMOS AGAICOLAS EIRELI EPP 
Endereço: AV TRANSBARSILIANA SN ( SERRANO / PARAISO DO TOCANTINS / TO! 

77600-000 

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

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

vaiidade:osinaciza a 05/07/2020 

Certificação Número: n20030804073705720873 

Informação obtida em 07/05/2020 16'09:02 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condldonada a verificação de autentiddade no &te da Caixa: 
www.calea.gov.br  

Mps Ilcon 	crf calxe poPbt(con u 	PPS/m3n ul EmJsf 	 111 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: 12 BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRTCOLAS IRELI ¡MATRIZ E 

FILIAS) 
ONPJ: 29.237.691/0001-23 
Certidão ris: 14794065/2020 
Expedição: 25/0E/2020, às 17:29:29 
Validade: 21/12/2020 - 180 Isento e oitenta dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ZE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS), inacritoia) no CNPJ sob o n" 29.237.691/0001-23, 
NÃO CONSTA do Banco Racional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida cem base no are- 642-A da Consolidação Mas Leis do 
Trabalhe, acrescentado pela Lei n 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 14/0/2011 do Tribunal Superior de 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e esbati atualizados até 2 ¡dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agèncias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMEM IMPORTANTE 
Co banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condena-tarda transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Previa. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIS() DO TOCANTINS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Departamento de Receita Municipal 
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Certidão Positiva de Tributos Municipais 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTARIA 
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS 
COORDENADORIA DA DIVIDA ATNA 

Nútuoro da Certidão: 

2845091. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO • PESSOA JURÍDICA 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: 

RAZÃO SOCO. ZE BENTO MAQUINAS E SUPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - 

CNN 	29.237.89110001-23 	 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ATIVIDADE ECONÓMICA: Ruptesareenige pomerelels e agentes do comércio de Soulnas. epuizamamos 

ENDEREÇO: AV TRANSBRASILIANA. 2333. SETOR MILENA ZONA URBANA 

MUNICÍPIO PARAIS() DO TOCANTINS - TO 

FINALIDADE: 
CADASTRO 

HISTÓRICO: 

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DiVIDA ATIVA 

FUndamentaçáo Legal - 	Arta. 65, H e 67 da Lei 1286, de 26 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito 

de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer divida de responsatddade do corrEnbuinle 

que vier a ser apurada. 

Validade 	O prazo de validade da cerndão é de trinta dias contado da data da sua errüssão, 

A autenticidade desta Certidão devera ser confirmada via Internet, no endereço 	http//www.to.gov.briselaz 

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, 

pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso. 

Data Emlesllo: Sexta-fel na, 2 de julho de 	- 10h 19n1 73s 	 El11111d11 Via INTERNET 

Atançarz 

Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. 
Esta certtldáo esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual. 

ESta Certidão & emItida no siu da Se 	de da Fazenda do Estado do Tocantins* liwww.tagor.brisafaz 
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240712020 	 Consulta Regularidade do Empregado{ 

119-Npri mor 

Çt-DEflAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 29237.691/0001-23 
Ratão Saciai:se BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI EPP 
Endereço: 	AV TRANSBPASILIANA SN / SERRANO / PARAISO 00 TOCANTINS / TO / 

77600-000 

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.035, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima Identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS. 

0 presente Certificado no servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:16/07/2020 a 14/0E1/2020 

Certificação Número: 21120071605035993217787 

Informação obtida em 21/07/2020 10:18;42 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixaigoeibe 

hupefficonsINa-olEEMEgovEMEonsultaLrEpapertonsultarmpre0adoms1 
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8  MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ZE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLMEIRELI 
CNPJ: 29.237.691(0001-23 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federai do Brasil (RFS) e e inscrições em Divida Ativa da União DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Órgãos e fundospúblicos da administraçâo direta a ele vinculados. Refere-se á situação do 
sujeita passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições saciais previstas 
nas ellneas 'Er a S' do parêgrefo único do arL 11 da Lei rd 8.212, de 20 de MED de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <1102//rIbuovbr> ou <http://www.pgin.gov.br>. 

Certidào emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de.2110/2014. 
Emitida às 10:20:53 do dia 08/04/20213 <hora e data de Bi-28111a'. 
Wida até 05/10/2020. 
Código de controle da certidElo: BASESCOA.6F55.0334 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA 
ZE BENTO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI 

CNPJ/MF n°. 29.237.691/0001-23 
NIRE 17600085753 

Via do presente instrumento particular e na melhor forma do direito, 

CLEIDSON GONÇALVES LUZ, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 

empresário, natural da cidade de Goiânia - GO, data de nascimento 07/04/1983, portador da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNN): n° 02673555614, expedida por DETRAN/TO em 

27/06/2017 e CPF: n° 932.922.601-91, residente e domiciliado na Rua Samuel Acácia, ri° 129, 

Setor Bela Vista, Paraíso do Tocantins - TO, CEP: 77.600-000. 

Constituído único titular componente da empresa "ZE BENTO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS BREU", com sede na Avenida Transbrasillana, n° 2333 Quadra 03, Lote 03 e 

04, Vila Milan Paraíso do Tocantins - TO, CEP: 77.600-000, devidamente registrada na 

Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS sob o NIRE 17600085753 em sessão 

do dia 08/12/2017 e inscrita na Receita Federal do Brasil sob o CNPJ/MF: n. 
29237.691/0001-23, RESOLVE, alterar e consolidar o presente instrumento, como segue as 
cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL SOCIAL 

Fica estabelecida a alteração do capital social que anteriormente era de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), sendo elevado para o valor de R$ 1.310.00000 (um milhão, trezentos 

e dez mil reais), o aumento do R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), será integralizado 
da seguinte maneira: 

- R$ 410.000,00 através de distribuição de lucros acumulados do exercício de 2019 e, 

- R$ 500.000,00 -em moeda corrente do Pais, através de Adiantamento para Futuro Aumento 

de Capital Social, todas os depósitos realizados em 2020 na conta bancária da empresa, 

CLAUSULA SEGUNDA - Devida às alterações ocorridas, o titular resolve consolidar o 
instrumento Contratual. 
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CONSOLIDAÇÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob nome empresarial "ZE BENTO MÃO AR 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI, com sede na Avenida Transbrasiliana, ró 233 

Quadra 03, Lote 03 e 04, Vila Milena, Paraíso do Tocantins - TO, CEP: 77.600-000. 

CLAUSULA SEGUNDA - A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades 

econômicas: 

Representante comercial e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações 

e aeronaves; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Manutenção e reparação 

de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; Manutenção e reparação de tratores 

agrícolas; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 

Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias primas agrícolas e animais 

vivos; Represeniantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos 

siderúrgicos e químicos; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio 

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; Comércio 

atacadista de bombas e compressores; Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios; Comércio varejista de quinquilharias para uso agrícola; Transporia rodoviário de 

carga municipal; Transporte rodoviário de carga, interrnunleipal, interestadual e Internacional; 

DesenvoMmento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; Suporte 

técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Demais sociedades de 

participação as atividades de administração de participações em outras sociedades, sem que 

haja o controle acionário e interferência nas atividades das empresas, são sociedades que 

visam a obtenção de dividendos e a valorização dos ativos mobiliários das sociedades em que 

participam; Serviços de agronomia e de consultoria as atividades agrícolas e pecuárias; 

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços; Aluguel de máquinas e 

equipamentos agrícolas sem operador; Treinamento em desenvolvimento profissional e 

gerencial; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 

Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; Comércio a varejo de pneumáticos e 

câmaras de ar. 
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Parágrafo Primeiro. Em estabelecimento eleito como Sede serão e 	tal-  as 
atividades: 	 Qq 

Representante comercial e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, 

e aeronaves; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Manutenção e reparação 

de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; Manutenção e reparação de tratores 

agrícolas; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 

Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias primas agrícolas e animais 

vivos; Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis minerais, produtos 

siderúrgicos e químicos; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio 

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; Comércio 

atacadista de bombas e compressores; Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios; Comércio varejista de quinquilharias para uso agricola; Transporte rodoviário de 

carga municipal; Transporte rodoviário de carga, intermunicipal, Interestadual e internacional; 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; Suporte 

técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Demais sociedades de 

participação as atividades de administração de participações em outras sociedades sem que 

haja o controle acionário e interferência nas atividades das empresas, são sociedades que 

visam a obtenção de dividendos e a valorização dos ativos mobiliários das sociedades em que 

participam; Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agricolas e pecuárias; 

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços; Aluguel de máquinas e 

equipamentos agrícolas sem operador; Treinamento em desenvolvimento profissional e 

gerencial; Comercio par atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 

Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; Comércio a varejo de pneumáticos e 
tâmaras de ar. 

CNAE N° 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio cie máquinas, 
equipamentos, embarcaçães e aeronaves; 

CNAE N°0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 

CNAE N° 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura 
e pecuária; 

CNAE NP 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agricolas; 
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CNAE N° 4530-7/03 - Comércio a varejo de poças e acessórios novos para veículos 
automotores; 

PL 

CNAE N° 4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de maiérias 
agricolas e animais vivos; 	

Lr 
CNAE N° 4612-5/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis,  
minerais produtos siderúrgicos e químicos; 

CNAE N° 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios exceto 
profissionais e de segurança; 

CNAE N° 4661-3/00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças; 

CNAE N° 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; 

CNAE N° 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 

CNAE N° 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 
CNAE N° 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal; 

CNAE N°4930-2102 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunícipal, interestadual e internacional; 

CNAE N° 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não 
alstornizáveis; 

CNAE Ne 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros sell/i905 em tecnologia da 
informação- 

CNAE N° 6463-9/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings - as atividades de 
administração de participações em outras sociedades, sem que haja o controle acionário e 
interferência nas atividades das empresas são sociedades que visam a obtenção de 
dividendos e a valodzação dos ativos mobiliários das sociedades em que participam; 

CNAE N° 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria is atividades agrícolas e 
pecuárias; 

CNAE N° 7490-1/04 - Atividades de intermedlação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto 'mobiliados; 

CNAE N 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 
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CNAE N° 8599-6/04 

CNAE N° 4530-7/01 
automotores; 

CNAE N° 4530-7/02 - 

CNAE M 4530-7/05 - 

-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 

- Comercio por atacado de peças e acessórios novos para 4ef 

Comercio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; 

Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar. 

CLAUSULA TERCEIRA - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da 
empresa. 

CLÁUSULA QUARTA - Seu prazo de duração é indeterminado e iniciou suas atividades em 
08 de Dezembro de 2017. (Art. 997. II, CC/2002) 

CLÁUSULA QUINTA- O capital é de R$ 1.310000,00 (um milhão trezentos e dez mil reais), 
sendo representado por única quota e totalmente subscrito e Integralizado da seguinte forma: 

- R$ 410.060,00 - através de distribuição de lucros acumulados do exercido de 2019e, 

- R$ 900.000,00 - em moeda corrente do Pais e através de Adiantamento para Futuro 

Aumento de Capital Social, todos os depósitos realizados em 2020 na conta bancária da 
empresa. 

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do tildar é restrita ao valor de seu capital e 
responde exclusivamente pela imegralização do capital. (Art. 1052, 0C/2002). 

CLÁUSULA SÉTIMA - A EIRELI é administrada por CLEIDSON GONÇALVES LUZ, a quem 
cabe Éi representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo autorizado 
o uso do nome empresarial, ficando vedado o uso da denominação em negócios estranhos 
aos fins da empresa. 

CLÁUSULA OITAVA - O exercício da EIRELI coincidirá com o ano civil, encerrando-se a 
cada 31 de dezembro. 
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CLAUSULA NONA — Falecendo o Ulular, a empresa confirmará suas atividades com os 

herdeiros. sucessores 00 incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor 

de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa_ .  
data da resolução. verificada em balanço especialmente levantado. 	 CPL 

Ja. 
CLAUSULA DÉCIMA — Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra 
empresa dessa modalidade. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —O administrador declara, sob as penas da lei, de que não 

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

condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fallmentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 

pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 12, CC/2002). 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Fica eleito o foro da comarca Paraíso do Tocantins/TO, 

para dirimir quaisquer dúvidas com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

O titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) única via, que será levado a registro 

perante a Junta Comercial do Estado do Tocantins. 

Paraíso do Tocantins/TO, 01 de Julho de 2020. 

CLEIDSON .UZ  
Titular/Administrador 
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CPF 
Nome 

IDENTIFICAÇÃO DO(S)ANINANTEM  

93292260191 	 CLEIDSON GONCALVES LUZ 

MINISTERIO DA ECONOMIA 

Secretaria Espadai de Desburocratiza*, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Dignai 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa ZE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI consta 
assinado digitalmente pon 

Wuca-nris 

[MITIFICO O aeounno 	1.5/07/2O20 07:21 SOO IN 1020023 4h 
PROTOCOLO, 70025945M OR 14/07/2020 17:54. 
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GOVERNO DE PIUM -TO 

IV Despertar de Um Tempo Novo" 

CONTRATO 032/DE 03 DE JULHO DE 2222 

Temia de Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
PIUM - TO, como CONTRATANTE e, de outro 
Indo, a Empresa ZÉ BENTO MAQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, como 
CONTRATADO, referente a Contratação de empresa 
visando a aquisição de carreta agrícola tanque 6500 
em aço, c m 02 (d .5) 	04 (q atro) rodas, para 
atendimento das necessidades da Secretaria 
Municipal de Agricultura. 

O MUNICÍPIO DE PIUM - TO, pessoa Juddica de direita público interno, com 

sede• e foro na cidade de Pium, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/ Mll sob n" 

01.18E497/0001-09, neste ato legalmente representada por seu prefeito municipal, o Da 

VAI-DEMIR OLIVEIRA BARROS, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPSVNIE sob o a" 

05M898.602-10, doravante denominada de CONTRATANTE; 

E de outro lado, a empresa ZÉ BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS EIRELI, pessoa juddica de direito privado, inscrita no CNPJ (NIF) sob o rd' 

29.237.691/0001-23, com sede na Av. 'Fransbrasilicena, a 2333, quadra 03, lote 03/04, Setor Milena, 

neste ato representada pelo Sr. Cleidson Gonçalves Luz, brasileiro, empresário, inscrito rio CPI' 

sob o rd. 932.922.601-91, de acordo com a representaidan legal que lhe é outorgada por contrato 

social, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, celebram n presente Instrumento, 

mediante as Cláusulas e Condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa visando a aquisição de 

carreta agricola tanque 6500 em aço, com 02 (d ' ) iz 	04 (q atro) rodas, para 

atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOCUMENTAÇÃO 
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2.1. A aquisição obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como as disposições constantes dos 

documentos que integram o processo heitatónio, que independente de transeriplo, fazem parte 

integral e complernenur deste instrumento, no que couber. 

CLÁUSULA TERCEM/e DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

3.1. as Serviços, consubstanciados no presente contrato finam objeto de dispensa de licitação 

conforme art. 24, inc. II da lei Federal tib 8.666/93 e art. 1. inciso I, alínea "b" da Medida 

Provisória 961. constante nos autos do processo administrativo que se vincula a este contrato, 

além de submeter-se, aos preceitos de direito público, e de forma suplementar, os principieis da 

temia geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. Efetuar os pagatnentos, conforme ruseriminado na cláusula sexta com entrada das notas 

fiscais/fanitas no Protocolo da Prefeitura, após as mesmas serem conferidas e atestadas pelo 

funcionário responsável pelo setor. 

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A COMPUTADA obriga-se a COCCUtat OS serviços em perfeita harmonia e concordância 

com as normas adotadas pelo CONDINCANTE, com especial obsers-Deia da lei vigente. 

52. Entregar o veiculo conforme solicitado, deemonstrando aptidao que satisfaça a necessidade do 

contratante, sendo responsável pelo equipamento a ser utilicado na execução dos serviços. 

Si. Manter o contrato observando sempre a legislação vigente apficavel à espécie. 

5.4. Aceitar, nas mesmas condições connatuis, os acréscimos ou supressões de serviçõs que se 

fizerem necessários, ate os limites previstos no net 65, 1" de Lei 8.666/93, inclusive quanto aos 

valores, tendo como base o valor inicial do contrato, mediante celebração de termo aditivo, 

sempre precedido de justificativa técnica por parte do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO 

6.1 O presente Contrato tem ri valor total de R$ 24.555,00 (vinte e quatro mil, quinhentos c 

cinquenta c c 	reais) os quais serão pagos da seguinte forma: 

Entrada no valor de R$4.91100 (quatro mil novrcuntos e meie reais), a ser paga no dia 

10 de agosto de 2020. 

4 parcelas iguais no valor de 4.911,00 (quatro mil novecentos e onze reais) a serem pagas 

a cada dia 10 dos meses subsequentes. 

6.2. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os custos diretos e 

indiretos para a completa execução dos seniços. 
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6.3. Os preços contratuais seda fixos e irreajustáveis pelo período do contrato. 

6.4. Os pagamentos sedo efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor 

competente, em até 05 dias. 

6.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serio devolvidas ao contratado para as 

devidas correções. O pagamento será feito mediante depósito em conta bancária a IRT informada 

na nota fiscal. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente contrato, co 	r0 por conta da 

seguinte dotado orçamentária: 

Dotação Ele 	ento Valor 

44905200 11$ 24.555,00 

CLAUSU 

8.1 Este •contrato podeni ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou 

bilateralmente, mas sempre atendida a convivia:meia administrativa do Serviço l'ablico. 

8.2. A critério do CONTRATANTE, caberá a rescisão do contrato independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, quando este: 

I - Não cumprir quaisquer de suas obrigadm contratuais; 

84 Ocorrendo rescisão por um doa incisos elencadas no item 9.2, a CONTRATADA 

poderá responder por perdas e danos cobrados administrativamente uu judicialmente. 

CLÁUSULA. NONA: DAS PENALIDADES 

9.1. Sem lindado da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE pudera 80160X a 

CONTRATADA ar seguintes penalidades: 

Multa de 2 	(dois por cento) do valor global de contrato, no caso de 

inexecução total da obrigado; 

Multa de 2% (dois por cento) do valor correspondente parte contratual não 

cumprida, no caso de incitação Parcial da obrigação; 

Multa de Oda % (seis centésimos por cento) por dia, no caso de indecução 

diária do objeto deste contrato, até o máximo de (30) minta dias a partir dos 

quais será considerado descumpdmento parcial da obrigação, conforme alínea 

anterior, 
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Suspensão temporada do direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de PIUM — TO, pelo prazo que for fixado pela Administração, em 

função da natureza e da gravidade da falta Cometida; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

pública, considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua narureza e 

gravidade. Cl ato de declaração de inidoneidade será proferido pela Prefeitura 

Muniripal, Mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

9,2. As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido 

pela CON'Ilt ATANTE ou, não sendo possivel dévedão ser ;acolhidas pela CONTRATADA em 

até 30 (rink) dias comados da intimação, sob pena de inscrição na Divida Ativa para cobrança 

judiciaL 

8.3. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo 

-gi 1 desd a data dó ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

8.4. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, 

ou de processo administrativo. 

O.3., CONTRATADA será cientificada, por escrito, da multa aplicada, ficando tom O prazo de 

10 (dez) dias Useis para se desejar, recorrer ao Setor Competente, 

CLÁUSULA DECIMA: DOS TRIBUTOS. 

10.I. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tdbutátios e encargos 

resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da legislação trabalhista e da Previdência 

Social. 

10.2. Em caso algum, o CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por 

encargos resultantes da legislação trabalhist d 11  id e SaI, -  do 1 co trato 	tu: 

mesma e tercemos. 

CLÁUSULA_ DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

11.1. As partes elegem o foro da Comarca de Pium — TO, para dirimi quaisquer duvidas oriundas 

do presente instrumento enfunara, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DISPOSIÇÕES GERAIS, 

12.1. Reger-se-á o presente Contrato, no quer for omisso pela Lei 13.606 de 21 de junho de 1.993, e 

alterações posteriores, como faculta o Me.] do 3 e art. 62 da referida Lei 8.666/93. 
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12.2. Fica expressamente vedada a vinculaçãO deste Contrato em operação de qualquer natureza que 

a CONTRATADA ronha ou venha assumir. 

12.3. E por CRIIIICM de acordo, assinam este contras) em 02 (dois) vias de igual ponteado. 

PIUM - TO, aos 03 dias do mês de agosto de 2020. 

TESTEMUNI IAS: 

CONTRATANTE 

ZE BENTO MAQUINAS E PLE ENTOS AGRICOLAS 
EIRELI 

CNII 29.237.391/0001-23 
ContratadaCARTÓRIO 00V CAEM DE NOTAS E REGISTRO DE 4  

MUNICiP110 DD PARANO DO TOCANTI 

EMM92M1.4 • Foriam,33e 0 

CONSUM EM 10 P 
PiLuldn 
it !uniu ~QUZASEl 
40.traLvÉs Luz, onu Fe. 
•••411.11 4,43 unnuxylo 
LnuLa  

{Moa OEN 02•51111°Orinj:Xl=rjr "AL 
GieCG51 ti 

2- 	cranodOr kjttrathrx v •IVOtTr~ 

CPD O3 SSP .931-  -44 



EXTRATO CONIRATO N°052/2020 
Processo AdmInIsisallvo: Ni 074/2020 
Modalidade de Doendo: Dispensa 023/2020- PAIP 
Objeto da Baitaca*: Contratação de emprese visando a aquisição de carreta adiada tanque 6500 
em aço com 02 (dois) eixos e 04 (quatro) rodas, toara atendimento das necessidades do Secretaria 
Municipal de Agricultura. 
Parles: ZE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
ni 29.237.961/0001-23 e MUNICÍPIO DE PIUM - TO. CNPJ 01.139.497/0001-09. 
Dato: 31 DE JULHO DE 2020. 
Valor total: R$ 26.555,00 (Antes queira mil quinhentos e cinquenta e dnco reais) 
VALDEMIR OLIVEIRA BARROS - PreleIto 

itssOcfré,°\r°  
oi‘GDS- 

tcS  



DIÁRIO OFICIAL Na 5675 	33 ANO =til ESTADO DOTOCANTPIS, SEXTA-FORA. 28 DEAGOSTO DE 2020 

EXTRAIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
00 PREGÃO PRISENCIAL li• 522/2020 PROC. 14,  4112020 

SSPECIE: tiettIODS de niatAllnaa peattelasttuale). 
OBJETO: Faiaras sontratecões desentoes de horas máquinas pesadas 
(horas). Pera 	 Atam) 
VIGENCIA A Soltada da ais será de 12 meses, vontades a podres bua 
publicação. BASE LEGAL: Prooreaert413,12020, ?regoPreserotSP 
no022/2020,LS 10.520/2002 e Lel 8.8561413, RECURSOS: Clea98tceç0 
Funcional: 10.512.0016.2018.111.100.0006.14217, Haturezadedespeaa! 

CONTRATANTE Prafetiare Monteio& de Pedro Afonso. 
COÉTFIRATADA. Conabstera e Trensportedora Gomes a Moerão LIDA 
CNPJ: 10.325029/11001-20 valortotel RS 180.5111/3,80 (perito e oitenta mil 
quInSentois e noventa e oito reets)SIGNATARICS; Jair° Soasse Marlene 
e Consintam e Transportadora Gomes ft Mouras LIDA 

~ATODAATA BE REGISTRO DE PREÇOS 
DO PREGÃO PRESENCIAL Ns 0212020 s PROC. IP 41412030 

ESPECIE. Aquisições de Refeições Prontas. 
OBJETO: Futuras AquisiçOes de RefekNoti Prontos. para atender as 
necessidades do Fundo de saúde e da Prefeitura Gunitlptl de Pedra 
Afonso VIGENCIA: A vloêncta da ata será de 12 meses. conted 
partir da sue park:más. BASE LEGAL: Porem ré' 414/2020, Preg8 
Pretendei rd 0312020. Lel 1031072002 e Lei BANCO]. RECURSO& 
CieSSIfizaçAo Funcionai: 26.782.000Si .012, 114612.0016.2.016.7 
10.12100022.065; 10.122.0105.2.097 Nalusezo da despesa: 3.3.0030. 
CONTRATANTE: PrefelWra MunItlpal de PectnaMonso. 
CONTRATADA: R El NAL DO GONÇALVES DOS SANTOS 
CNPJ; 23.054.74810001-72 valor total RS 19.440,00 ttreza 
cluetraceotes e quarenta reale)SIGNATARICS1  Jalne SOIM Meda110 e 
REINN_DO GONÇALVES DOS SANTOS 
CONTRA/ANTE: Pando MunIcIped de Saúde de Pedra Mons°. 
CONTRATADA: RE I NAL DO GONÇALVES DOS SANTOS 
CNPJ.73.05,4740M001-72 vatorlOtiO RS0.950.00 (eito ma, noverantos e 
amoita reals)SIGNATAFUOS:DIStana MarIceuRbeiroPerse Mediado 

RONALDO GONÇALVES DOS SANTOS 

PIUM 

EXTRATOS 

PricessoMminielnadvo na  078A2020 
Modalidade de Licitação: Dlaperse 02012020 -PMP 
Objeto de Lledeção: Aquisição de Caixa D'água, do IIP0  OR. com  
capacidade de armazenamento para 20.6001_, com Agua Pie taça 
e na coluna. para atendimento das necessidades da pcpubatt do 
Assenlardento Ma teúba. 
anes: UNIA° IND. E COM. DE PROD. METALORGICOS LTDA - 

EPP. pessoa ;arreies insulta no CNPJ sob o if 0& 214C89)0001-12 e 
MUNICÍPIO DE PIUM - TO, CNPJ: 01.189.497/0001-ng. 

MA 03 de acosto de 2020. 
Valor toteS R$ 10.538.00 de.aas&mII. quInhantos e Mela e eito mala) 
VALDEMIR OLIVEIRA BARROS -Prefeita do Municlpie de Plum4f0. 

POCICEMIO ArknitibtrOVEZ N• 074/2020 
Modalidade de LizEttçãot Dispensa 023/2020 -PMP 
Objeta da UctatoSto: Conloneortro de empresa visando a squisiorm de 
CUPOM eUrIedb SIGAM 6500  em no, com 02 (dots) entoe e 04 SlUabsd 

OS POM SlentBitente doa neaMakttidett a StOrebtria MlInicIPPI de 
kinconure, 
?Mel*: ZE BENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
EIRELI 	itrfetlee ~te na CNPJ orá e so 20.237.96110001-23 e 
MUNICI

,peasee  
PIO DE PIUM - TO, CNPJ: D1.180.407101701-00. 

Data: 31 DE JULHO DE 2020. 
Velar Satelt RS 24.665,00 Noite e quatro mil, quinhentas e cinquenta a 
cinco reais) 
VA/OMAR OLIVEIRA BARROS -Prefelto 

Proteles° AdralnlelratlVd Nt 073/2020 
Modalidade de Lltüttção: Dispense 022/2020. - PMP 
°Neto de Llateolo; Confratesão de empresa visando a loca* de 
ItarioloaNeeol. Pare apostaçkde sonNosde mainnerostodes estrada 

IL-Inala da Zona Rural do MurelcIplo de num - TO. 
Panas: JOAD ROSCO TELES PESSOA, pessoa jorram Sana no 
CNPJ sob o tf 23.823.274/0001-10 • MUNICÍPIO DE PIUM - TO. 
CNPJ 01.180AS7/000.1.09. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATOS 

Provirmo AdisintetreUva Nt 075/2020 
Goolatclade de Uonalgor DIsPento 01412020 -F" 
Obtslato de Lituletagghtreeutielare iduenilte4alefusUrne  es...4 de provençan  

combate ao COVID-11 
Palor, L DE SOUSA ROCHA EIRELI -ME. pessoa luddica insulte no 
CNPJ sob o rd' 08.850.105/000145 e FUNDO MUNIC PAI- DE BALIDO 
DE PIUM TO. 
Data' 00 de espeto., 2020. 
Valer tett ws 17410 .00 (dezessete mt e quatrocentos reais) 
NELAMINERVINGAPARECOALOPESE OLIVEIRAS/GOROS- Soabre 
do OMS -PIUM/TO. 

Processo AdmINstredvd r04112020 
Modalidade de Uoliaçâo: Dispensa 00612020 FMS 
Objeto da LicIMMte: Aqulalçáo de tendes exiSm, para equipes de saúde 
coa ItOo Naos em barrotas de tloqualo nas Aos de aramo à cid do 
Nona Urbana) de PI - TO. com atiellve de cortar e proliferação tio 
V írus COVICI-10. 
Partia: L. DE SOUSA ROCHA EINEM -ME, peara 11:Sãos Inscrita no 
CNPJ sob 0V 00.850.18510001-35 e FUNDO MUNICIPAL DE SADOE 
DE PIUM - TO. 

' 	de II 
Odor total: RS MI400,00 (nove mll novaDentee mata) 

NEJLAMINERVINAAPARECOALOPES E OLNEIRAPARROS -Gestora 
de FMS PIUM/TO. 

PORTO NACIONAL 

EorrALDE CONVOCAÇÃO te °Enna 
CONCURSO PWUCO EDITAL St 0112010 

°Ruga° de Po o Nacional -TO JoaqUIre Mele Leite Neto. no 
so dasunatrIbukástlepais, espacialmente equeleadelinIdas no Inate0P4 

de ar170, de LelOronnicadelhniciplo, rionalcieraniloo Concurso POINco 
para  prowmento ontem aferição de cadesbn de resern do Quadro 
da pessoa "Sio do Mundo° de Podo ~ai - TO, de que bela o 
Edital 0112010, da 02 de aboli de 291C4 voltado no Medo IOWdal 6,331, 
em 03 de abril da 2010. 

CONSIDERANDO o Resultado Anal do Canino homolagerla 
por:achada Edital de Homologa çáono 01/2010. Ratando no Mario MIM 
no 6.473, de Mi de outubro:, 

CONSIDERANDO que todas as Informações pertinentes 
tios exames. decumentagto exigtda. encontra-se no cite da Prefeitura 
Munpal. dlepenNel em: irtipskéromporloratlenera-PriniannAlet~ 
GOI1C01110-2019.. 

CONSIDERANDO a deçisão estirada pelo Tribunal de 
Juellça do Ralado do Tecendrs, nos autos da aça° CIVel. PrOMSBO 
e° 0006126.78.2020.8.27.273ITO; e Prooesso rO 00124110-
6$320t01127.2737R0. 

CONSIDERANDO a Impados& necessidade de cumpdmerito 
de DECISÃO JUDICIAL, 

RESOLVE 

Ad. 1*Convoaar pare o Cago Público de provimento efetive 
abaixo fspecificedo. as soeMas gari*Jabs: 

On. 

ia 1._a L0 P545 

,VL 2°  A PIN, de OUblicição deste Alo no PM4OOINGI d 
UH& do Toalha, os nomeados terão aprazo de 40  (Ma) diatt para 
amar posse, podendo var prorrogado porigualperfulo. a requenmento 
do Intemeeado. dentdernena Molificado e com deferimento a Cdterlo da 

emula Municipal do AdminIsliaçao. 

PAI  dm  TOCANTINS, °ASSINTA DO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, falado do 
°carrilas aos 25 de "toste de 2000. 
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