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MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 211, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor comissionado e dá 
outras providências.”

O PREFEITO DE TOCANTINIA –ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal,

  
DECRETA:
Art. 1º - Nomear a Sra. DAYENE OLIVEIRA PIRES, inscrita no 

CPF sob nº 040.244.471-06, para exercer o cargo em comissão de Secretária 
Executiva, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, em 08 de novembro de 2021.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 212, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Nomeia Comissão para elaboração do Plano Plurianual 
– PPA, para o exercício de 2022 a 2025, bem como para 
confecção dos projetos de Lei de diretrizes Orçamentárias 

-  LDO e Lei orçamentária Anual – LOA, para o exercício 
financeiro de 2022 e dá outras providências.”

                
O PREFEITO DE TOCANTÍNIA - ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais que a Constituição, bem como a Lei Orgânica do 
Município, lhe conferem,

Considerando a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio 
de 2000.

DECRETA:
Art. 1° - Fica constituída a comissão para elaboração do Plano 

Plurianual – PPA, para o exercício financeiro de 2022 a 2025, e para confecção 
dos Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual 
- LOA, para o exercício financeiro de 2022, composta pelos seguintes servidores: 

ENALDO RODRIGUES DA COSTA - Secretário de Administração e 
Finanças;
MARCO TÚLIO DO AMARAL BORGES - Secretário Municipal de 
Planejamento;
ERLANDSON GONÇALVES MARTINS - Controlador Geral;
KEILIANE BORGES LIMA - Chefe de Gabinete do Prefeito;
ANDRÉ RIBEIRO DE GOVEIA - Secretário de Educação;
MARIA ZENITE CARDOSO DE MOURA - Secretária de Saúde;
ANA PAULA RIBEIRO DE ANDRADE OLIVEIRA - Secretária de 
Assistência Social.
JOÃO DE ABREU CALDEIRA NETO - Secretário Municipal de 
Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio;
FRANCISCO OSÓRIO RIBEIRO NARDES - Secretário Municipal de 
Meio Ambiente e Saneamento Básico;
ADALTON PEREIRA DE OLIVEIRA - Secretário de Juventude e Esporte;
PEDRO DA SILVA NUNES - Secretário de Cultura;
ALEXANDRE CHAPAZANE XERENTE - Secretário de Desenvolvimento 
dos Povos Indígenas;
LARISSE ALENCAR SANTANA CALDEIRA - Secretária de Turismo;
DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA CASTRO – Contador;
ROGER DE MELLO OTTAÑO – Assessor Jurídico.

Art. 2° - Fica instituída consulta pública para colheita de sugestões 
junto à comunidade para elaboração do PPA, LDO E LOA, devendo a comissão 
ora nomeada disponibilizar formulário online e físico na sede da Prefeitura 
Municipal, a fim de que a comunidade apresente suas sugestões.

Art. 3° - A Comissão ora instituída realizara audiência pública para 
consolidação dos dados e sugestões colhidas, que deverão nortear a elaboração 
dos instrumentos de planejamento da gestão (PPA, LDO e LOA).

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE TOCANTÍNIA, aos 09 dias do mês de novembro de 2021.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 068, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021

“Concede diária a servidor e dá outras providências.”

O PREFEITO DE TOCANTINIA – ESTADO  DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 424/2013,

  
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a Servidora MARILEIDE SALES, lotada na 

Secretaria de Administração e Finanças, na função de Diretora de Recursos 
Humanos, a quantia de meia diária, sendo cada diária no valor de R$ 150,00 
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02

ABOBORA CABUTIA (MADURA), com 
casca sem brilho, firme, tamanho grande 
uniforme, sem ferimento ou defeito, 
intactas e bem desenvolvidas, livre de 
terras ou corpos estranhos aderentes a 
superfície externa.

UND 1340 7,00 9.380

03

BANANA (MAÇÃ, PACOVAN OU PRATA) 
fruto médio, limpo e acondicionado de 
forma a evitar danos físicos, mecânicos 
ou biológicos; íntegro, limpo, de vez 
(por amadurecer) apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Ausência de parasitas, 
sujidades, larvas e corpos estranhos 
aderidos à casca. Podendo ser orgânico. 
Em embalagens com 1KG, que permitam 
que a fruta respire.

KG 1340 5,50 7.370

04

BATATA DOCE, tubérculo no estado 
in natura, genuínas, sãs, de primeira 
qual idade, lavado ou escovado, 
coloração uniforme; isentos de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. Em embalagens com 1KG, 
que permitam que a fruta respire.

KG 1340 5,50 7.370

05

FARINHA TORRADA, seca, tipo 1, com 
umidade e inferior a 13%, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas e 
fragmentos estranhos. Embalada em 
pacotes de 1KG transparente, resistente, 
e deverá conter dados de identificação, 
como data de fabricação e validade, 
apresentando validade mínima de 
5 (cinco) meses a partir da data de 
fabricação.

KG 1340 10,00 13.400

06

Feijão trepa pau tipo 1 in natura, 
embalagem de 1kg, validade mínimo 
de 180 dias, grãos de tamanho e forma 
naturais, maduros, limpos e secos. Em 
embalagens com 1KG

1340 18,00 24.120

07

LARANJA, fruta de tamanho médio, com 
características integras e de primeira 
qualidade; fresco, limpo, de vez (por 
amadurecer) e coloração uniforme 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo; isento de 
sujidades, inseto de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, e de 
origem orgânica. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. Podendo ser 
orgânico. Em embalagens com 1KG, que 
permitam que a fruta respire.

KG 1340 4,75 6.365

08

Leite pasteurizado embalagem 01 
kg, embalagem plástica contendo a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e data de 
fabricação.

L 1340 3,50 4.690

09

Mandioca graúda, com casca firme, cor 
marrom, sem rachaduras ou perfurações, 
sem manchas. Polpa esbranquiçada, 
firme, sem manchas. Sabor e odor 
característicos, não aceito amargo ou 
outro não próprio. Embalagem 01 kg, 
embalagem plástica.

KG 1340 5,00 6.700

10

MELANCIA, de primeira, in natura 
de tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, 
sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes.

UND 1340 16,00 21.440

11

MELÃO fruta fresca, f rutos com 
maturação adequada ao consumo, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso 
e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, devendo ser transportadas 
de forma adequada e sem resíduos de 
fertilizantes.

UND 1340 7,50 10.050

*Preço de aquisição a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar, tem como 

CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2021, PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009, E 

RESOLUÇÃO N.º 06 DO FNDE, DE 8 DE MAIO DE 2020. 

A Secretaria Municipal de Educação de Tocantinia/TO. pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Praça Frei Antônio de Ganges, n° 825- 
Centro, inscrita no CNPJ sob n.” 17. 341. 668/0001-03, representada neste ato 
pela Secretário de Educação, a Senhor André Ribeiro Gouveia, no uso de suas 
prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 
e na Resolução nº 06 de 08 de maio de 2020, vem realizar Chamada Pública para 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, durante o período de 02 (dois) meses. Os interessados (Grupos 
Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar os envelopes 
com a documentação e Projeto de Venda até o dia 19 de Novembro de 2021, em 
sessão pública as 9h na sede da Escola Municipal de Tempo Integral Antônio 
Benvindo da Luz  localizada na Avenida Nelson Louzeiro nº 825, centro da 
cidade de Tocantinia – Tocantins.

1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme 
especificações dos gêneros alimentícios abaixo, priorizando a demanda da 
Secretaria Municipal de Educação de Tocantinia do Tocantins.

NNº
Produto Unid. Quant.

Preço de Aquisição (R$)

Unitário Valor Total

01

ABACAXI, de primeira, apresentando 
grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Sem ausência de 
sujidades parasitas e larvas.

UND 1340 4,00 5.360

(cento e cinquenta reais), somando um total de 75,00 (setenta e cinco reais), 
para despesas com alimentação durante  viagem a cidade de Palmas - TO, no 
período das 08:00 às 18:00 horas do dia 09/11/2021, onde estará participando 
de uma capacitação referente ao E-Social.

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, em 08 de novembro de 2021.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 069, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021

“Concede diária a servidor e dá outras providências.”

O PREFEITO DE TOCANTINIA – ESTADO  DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 424/2013,

  
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Servidor WILLIAN RODRIGUES DE 

CARVALHO, lotado na Secretaria de Administração e Finanças, na função de 
Secretário Executivo de Administração e Finanças, a quantia de meia diária, 
sendo cada diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), somando um 
total de 75,00 (setenta e cinco reais), para despesas com alimentação durante 
viagem a cidade de Palmas - TO, no período das 08:00 às 18:00 horas do dia 
09/11/2021, onde estará participando de uma capacitação referente ao E-Social.

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, em 08 de novembro de 2021.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal
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referência a lista de cotação de produtos da Secretaria Municipal de Educação de 
Tocantinia do Tocantins -TO. (Resolução n° 06 do FNDE, de 8 de maio de 2020).

2. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do FNDE/PNAE 0202.00.000

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua 

produção agrícola na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e 
Grupos Formais, de acordo com o Art. 34 da Resolução FNDE nº 6 de 8 de 
maio de 2020.

3.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
INDIVIDUAL (não organizado em grupo).

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os 
documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido 

nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com 
assinatura do agricultor participante;

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando for o caso; 

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda. 

3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, 

emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com 
assinatura de todos os agricultores participantes;

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando for o caso: Registro dos produtos quando forem obrigatórios pelo Serviço 
de Inspeção Municipal – SIM, Serviço de Inspeção Estadual – SIE e Serviço 
de Inspeção Federal – SIF;

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues 
são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos 

abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 

CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido 

nos últimos 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à 

Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade 

registrada no órgão competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues 

são produzidos pelos associados/cooperados; 
VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade 

pelo controle do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/
associados.

VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando for o caso; Registro dos produtos quando forem obrigatórios pelo Serviço 
de Inspeção Municipal – SIM, Serviço de Inspeção Estadual – SIE e Serviço 
de Inspeção Federal – SIF.

4. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos 

Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo VII (modelo da Resolução 
FNDE n.º 6 de 8 de maio de 2020). 

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada 
em sessão pública e registrada em ata após o término do prazo de apresentação 
dos projetos.  O resultado da seleção será publicado 05 dias após o prazo da 
publicação da relação dos proponentes e no prazo de 05 dias o(s) selecionado(s) 
será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).

4.3 – O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) 
selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução n°6 
do FNDE, de 08 de maio de 2020;

 
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar 
fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o 

CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 

 4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos 
constatada na abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo 
para sua regularização de até 02 dias, conforme análise da Comissão Julgadora.

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: 

grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, 
grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. 

5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de 
prioridade para seleção:

I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre 
os demais grupos. 

II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá 
prioridade sobre o do estado e do País. 

III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de 
prioridade para seleção:

I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;

II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como 
orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 
2003;

III – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de 
Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais 
(agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – 
DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais 
(detentores de DAP Física);

Caso a EEx. Não obtenha as quantidades necessárias de produtos 
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser 
complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios 
de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.

No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações 
com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores 
familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.

 
Em caso de persistir o empate, será realizado critério de classificação 

por produtor em primeiro, segundo e terceiro lugar, levando em consideração a 
produção permanente no período de vigência da chamada pública.

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
O(s) fornecedor(es) classificado(s) em primeiro lugar deverão entregar 

as amostras indicadas no quadro abaixo na Secretaria Municipal de Educação 
de Tocantinia do Tocantins, com sede à Praça Frei Antônio de Ganges, n° 825- 
Centro , no dia 22 de novembro de 2021, as 09horas, para avaliação e seleção dos 
produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, 
imediatamente após a fase de habilitação. O resultado da análise será publicado 
em 05 dias após o prazo da apresentação das amostras.

Nº Produto

01
ABACAXI, de primeira, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Sem ausência de sujidades parasitas e larvas.

02
ABOBORA CABUTIA (MADURA), com casca sem brilho, firme, tamanho grande uniforme, 
sem ferimento ou defeito, intactas e bem desenvolvidas, livre de terras ou corpos estranhos 
aderentes a superfície externa.

03

BANANA (MAÇÃ, PACOVAN OU PRATA) fruto médio, limpo e acondicionado de forma 
a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de vez (por amadurecer) 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, 
sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico. Em 
embalagens com 1KG, que permitam que a fruta respire.

04

BATATA DOCE, tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, 
lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas 
e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. Em embalagens com 1KG, que 
permitam que a fruta respire.

05

FARINHA TORRADA, seca, tipo 1, com umidade e inferior a 13%, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em pacotes de 1KG 
transparente, resistente, e deverá conter dados de identificação, como data de fabricação e 
validade, apresentando validade mínima de 5 (cinco) meses a partir da data de fabricação.

06 Feijão trepa pau tipo 1 in natura, embalagem de 1kg, validade mínimo de 180 dias, 
grãos de tamanho e forma naturais, maduros, limpos e secos. Em embalagens com 1KG

07

LARANJA, fruta de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade; 
fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloração uniforme apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, inseto de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa, e de origem orgânica. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. Em embalagens com 1KG, que permitam que a fruta respire.
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08 Leite pasteurizado embalagem 01 kg, embalagem plástica contendo a identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e data de fabricação.

09
Mandioca graúda, com casca firme, cor marrom, sem rachaduras ou perfurações, sem 
manchas. Polpa esbranquiçada, firme, sem manchas. Sabor e odor característicos, não 
aceito amargo ou outro não próprio. Embalagem 01 kg, embalagem plástica.

10 MELANCIA, de primeira, in natura de tamanho médio, no ponto de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes.

11

MELÃO fruta fresca, frutos com maturação adequada ao consumo, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta 
de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, devendo ser transportadas de forma 
adequada e sem resíduos de fertilizantes.

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma 

abaixo:

Produtos Quantidade L o c a l  d a 
entrega

Periodicidade 
de entrega 
( s e m a n a l , 
quinzenal)

ABACAXI, de primeira, apresentando grau de 
maturação que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Sem ausência de 
sujidades parasitas e larvas.

1340 S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

ABOBORA CABUTIA (MADURA), com casca 
sem brilho, firme, tamanho grande uniforme, sem 
ferimento ou defeito, intactas e bem desenvolvidas, 
livre de terras ou corpos estranhos aderentes a 
superfície externa.

1340 S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

BANANA (MAÇÃ, PACOVAN OU PRATA) fruto 
médio, limpo e acondicionado de forma a evitar 
danos físicos, mecânicos ou biológicos; íntegro, 
limpo, de vez (por amadurecer) apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Ausência 
de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos 
aderidos à casca. Podendo ser orgânico. Em 
embalagens com 1KG, que permitam que a fruta 
respire.

1340 S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

BATATA DOCE, tubérculo no estado in natura, 
genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado 
ou escovado, coloração uniforme; isentos de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser orgânico. Em embalagens 
com 1KG, que permitam que a fruta respire.

1340

S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

FARINHA TORRADA, seca, tipo 1, com umidade 
e inferior a 13%, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitas e fragmentos estranhos. Embalada 
em pacotes de 1KG transparente, resistente, e 
deverá conter dados de identificação, como data 
de fabricação e validade, apresentando validade 
mínima de 5 (cinco) meses a partir da data de 
fabricação.

1340

S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

Feijão trepa pau tipo 1 in natura, embalagem 
de 1kg, validade mínimo de 180 dias, grãos de 
tamanho e forma naturais, maduros, limpos e 
secos. Em embalagens com 1KG

1340

S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

LARANJA, fruta de tamanho médio, com 
características integras e de primeira qualidade; 
fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloração 
uniforme apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o 
consumo; isento de sujidades, inseto de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, e de origem orgânica. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. Podendo ser 
orgânico. Em embalagens com 1KG, que permitam 
que a fruta respire.

1340

S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

Leite pasteurizado embalagem 01 kg, embalagem 
plástica contendo a identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e data 
de fabricação.

1340 S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

Mandioca graúda, com casca firme, cor marrom, 
sem rachaduras ou perfurações, sem manchas. 
Polpa esbranquiçada, firme, sem manchas. Sabor 
e odor característicos, não aceito amargo ou 
outro não próprio. Embalagem 01 kg, embalagem 
plástica.

1340

S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

MELANCIA, de primeira, in natura de tamanho 
médio, no ponto de maturação, sem ferimentos 
ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes.

1340 S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

MELÃO fruta fresca, frutos com maturação 
adequada ao consumo, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte, devendo ser transportadas de forma 
adequada e sem resíduos de fertilizantes.

1340 S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação de 
Tocantinia

Mensal

 
8. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até 20 dias após a última entrega do mês, 

através de transferência bancaria, mediante apresentação de documento fiscal 
correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, 
para cada faturamento.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.  A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes 

locais:
Secretaria Municipal de Educação de Tocantinia do Tocantins das 

08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas de segunda a sexta.

9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na 
legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos 
de origem animal e vegetal. 

9.2.  O limite individual de venda do agricultor familiar e do 
empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor 
máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, 
e obedecerão às seguintes regras:

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos 
informais, os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/EEx.

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a 
ser contratado será o resultado do número de agricultores familiares inscritos na 
DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando 
a seguinte fórmula: 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos 
na DAP jurídica x R$ 20.000,00.

9.3.  A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através 
de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições 
para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada 
pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III – Dos 
Contratos, da Lei 8.666/1993.

Tocantinia do Tocantins - TO, aos 03 dias do mês de novembro de 
2021.

ANDRÉ RIBEIRO DE GOVEIA
Secretário Municipal de Educação 

Decreto nº 
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1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº 061/2021 

Que entre si fazem de um lado como 

CONTRANTE: O MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA, pessoa jurídica 
de direito público, com sede nesta cidade à Avenida Tocantins nº 220, inscrita 
no CGC/MF sob o nº 02.070.712/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, o Sr. Manoel Silvino Gomes Neto, brasileiro, casado, inscrito no CPF/
MF sob o nº 246.749.151-04, residente e domiciliado nesta cidade, 

CONTRATADO (A): ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA, 
sediada no endereço Rodovia PA-150, s/n - Nova Marabá, Marabá-PA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.241.313/0001-02, neste ato representada por REINALDO 
JOSÉ ZUCATELLI, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 474.855.407-00, 
abaixo assinado que entre si firmam o presente Contrato, dentro das cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente TERMO ADITIVO tem 
como objeto proceder à alteração na cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços nº 061/2021, firmado em 18 de outubro de 2021, acrescentando o 
Parágrafo Único.

CLÁUSULA SEGUNDA – A Cláusula Sexta passa a ter a seguinte 
redação:

 
-   CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
- PREÇO - O preço da presente contratação atende ao abaixo 

especificado (conforme proposta vencedora adjudicada):
- VALOR UNITÁRIO - Os valores unitários para a presente 

contratação é de: Item 02, Valor R$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e 
quinhentos reais);

 - VALOR GLOBAL - O valor global para a presente contratação é 
de R$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos reais);

FORMA DE PAGAMENTO - O Pagamento será efetuado em até 30 
(Trinta) dias após cada etapa de Fornecimento dos Itens, sempre após a emissão 
da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. 
O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Tocantínia, 
mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente

CLAUSULA TERCEIRA – Permanecem em vigor as demais cláusulas 
do Contrato de Prestação de Serviços nº 061/2021, firmado em 18 de outubro 
de 2021, não alteradas no presente instrumento jurídico. 

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo 
Aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 

Tocantínia/TO, 08 de novembro de 2021. 

_________________________________________________
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tocantínia

MANOEL SILVINO GOMES NETO

________________________________________________
CONTRATADA: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA 

 CNPJ sob o nº 01.241.313/0001-02

TESTEMUNHAS:

1.____________________________   

2.___________________________

CPF__________________________

CPF ________________________

ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021

No dia oito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e 
um, as 14:00 horas, a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo 
Excelentíssimo. Senhor Prefeito Municipal, através do Decreto nº. 0161/2021 
de 30/06/2021, composta pelos Srs. WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO, 
ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA e RAUL RODRIGUES NASCIMENTO, 
sob a presidência da primeira, passou a analisar as propostas apresentadas, 
relativas à TOMADA DE PREÇO nº. 007/2021 de 05 de outubro de 2021, visando 
a Contratação De Empresa para Recuperação de Estradas Vicinais no Município 
de Tocantínia, conforme operação nº 106734185 e convênio nº 892714/2019, 
Conforme Projeto e seus anexos. 

   A Empresa FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, apresentou ART 
da obra nº TO20150014374 sem assinado do engenheiro e responsável legal, 
apresentou declarações sem reconhecimento nas assinaturas, conforme exigia 
no item 2.4.1 do edital, não apresentou declarações “Declaração fornecida pela 
Prefeitura Municipal de Tocantínia, que a licitante não se encontra em débito com 
o município...”, não apresentou a declaração fornecida pelo município atestando 
o recebimento da caução até o prazo de 27/10/2021, conforme o item 2.3.4 letra 
F; apresentou Seguro garantia emitido no dia 29/10/2021, fora do prazo de dois 
dias úteis; Não apresentou a declaração de visita técnica; Não apresentou ART 
da planilha orçamentária; Não apresentou atestado operacional, conforme o 
item 2.3.4 letra (d) do edital.

A Empresa ST CONSTRUTORA & LOCAÇÕES DE MÁQUINAS 
LTDA, não possui no atestado operacional serviços de “ VALETA DE 
PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTOS VEGETAL – VPA 
02”, conforme o item 

A Empresa  CCT CONSTRUTORA LTDA ME, apresentou o CRC 
do Município fora do prazo, data dia 27/10/2021; Não apresentou a ART da 
planilha orçamentária; não apresentou atestado operacional.

A empresa N.A CONSTRUÇÕES EIRELI, não apresentou Certidão 
de Debitos Municipal da sede do contratante, conforme o item 2.3.3 letra (i); 
não apresentou a ART da planilha orçamentária.

O prazo Recursal está aberto a partir da data de publicação, contados 
05 (cinco) dias uteis, a ser protocolados via e-mail: tocantinialicitacao@gmail.
com.  

Os licitantes serão notificados nos e-mails abaixo; 
hnifeitosa@hotmail.com 
naadm@hotmail.com
trans-ribeiro@hotmail.com
armistrongcollins@gmail.com
pavimento.engenharia@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, Estado do 
Tocantins, aos 08 dias do mês de novembro de 2021.

_______________________________
WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO

Presidente

_______________________________
RAUL RODRIGUES NASCIMENTO 

Membro

_______________________________
ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Membro

ATA DE REAJUSTE DE PREÇOS

1º TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS DO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 014/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, Estado do 
Tocantins, com CNPJ sob o nº 02.070.712/0001-02, sede Avenida Tocantins 
nº 220 – Centro,  Tocantínia - TO, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, o Sr. MANOEL SILVINO GOMES NETO, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 246.749.151-04, abaixo assinado e de outro lado 
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como, e a empresa ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada no 
endereço Rodovia PA-150, s/n - Nova Marabá, Marabá-PA, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 01.241.313/0001-02, neste ato representada por REINALDO 
JOSÉ ZUCATELLI, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 474.855.407-00, 
pactuam nos termos da legislação vigente, 1º Termo de Realinhamento de Preços, 
conforme cláusulas a seguir:  

Cláusula Primeira – Do Objeto O presente Termo tem como objeto o 
realinhamento de preços registrados na Ata de Registro de Preço nº 011/2021, 
originada pelo Pregão Eletrônico nº 014/2021, conforme requerido pela empresa 
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Cláusula Segunda – Do Realinhamento 
2.1 Para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Pregão 

Eletrônico nº 014/2021, fica alterado o seu item 02, conforme discriminado 
abaixo: 

ÍTEM VALOR LICITADO VALOR DO 
ITEM

% REAJUSTE V A L O R 
CORRIGIDO

02 Trator agrícola de rodas , tração 4x4 
equipado com motor a diesel de no mínimo 
03 cilindros com no mínimo 85 c.v., turbo, 
transmissão com no mínimo 12 marchas 
a frente 04 de e, toldo com estrutura de 
proteção contra capotamento, comando 
duplo, pesos, sistemas hidráulico de três 
pontas com capacidade mínima de 2.500 
kg, tomada de
Força independente 1.4x30. Conforme a 
Proposta Nº 002090/2019.

R$ 
218.000,00

- (1,6055%) R$ 
214.500,00

Cláusula Terceira – Do Fundamento Legal 
3.1 O presente Termo de Realinhamento de Preços encontra-se 

amparo legal no artigo 65, inciso II, ‘d’, da Lei nº 8.666/93 e no contrato, item 
01, respectivamente, em suas Cláusulas. 

Cláusula Quarta – Da Ratificação das Cláusulas 
4.1 Permanecem em pleno vigor todas as cláusulas e condições 

ajustadas no Pregão Eletrônico nº 014/2021, assinada entre as partes, com a 
modificação ora ajustada, ficando este Termo de Realinhamento de preço como 
parte integrante da Ata original para todos os efeitos de direito. 

Cláusula Quinta – Da Justificativa 
5.1 Justifica o presente realinhamento de preços, considerando o 

pedido encaminhado pela Empresa, acompanhado de notas fiscais das empresas 
distribuidoras, demonstrando a redução significativa desse produto na base de 
custo e na sua composição.

5.2. Outrossim, comprova - se por meio de pesquisa realizada que, de 
fato, o preço solicitado encontra-se dentro do valor praticado pelo mercado local. 

5.3. Ademais, vale mencionar as disposições contidas no Decreto 
Federal nº 7.892/2013 no seu art. 17 que traz a seguinte redação: “Os preços 
registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea d do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993” (grifo nosso). 

5.4. Diante de tais fundamentos, ratifica então que a declinação 
causou desequilíbrio no valor inicialmente acertado, gerando a necessidade de 
reestabelecer o equilíbrio econômico/financeiro.

E por estarem justas e acordadas, este instrumento segue assinado em 
03 (três) vias de igual teor, para todos os efeitos legais e de direito. 

Tocantínia - TO, em 08 de novembro de 2021.

_________________________________________________
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tocantínia

MANOEL SILVINO GOMES NETO

________________________________________________
EMPRESA CONTRATADA: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA 

 CNPJ sob o nº 01.241.313/0001-02

___________________________________________
LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA

Pregoeira

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pelo presente termo de Retificação do edital da eleição do conselho 
municipal de assistência social Nº 01/2021 cujo OBJETO é a Convoca a Eleição 
dos Representantes da Sociedade Civil que irão compor o Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS, em face da modificação extremamente necessária, 
vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL: ACRESCENTANDO:

• Onde lê-se: 
08 de Novembro de 2021.
09/11/2021 - Divulgação da lista de representantes inscritos para o 

processo eleitoral; 
10/11/2021 - Eleição para escolha dos representantes da Sociedade 

Civil que integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 
17/11/2021 – Apresentação e posse dos nomes dos Conselheiros 

eleitos representantes da Sociedade Civil; bem como dos representantes 
governamentais para o biênio 2021/2023.

• Leia-se: 
16 de Novembro de 2021
11/11/2021 - Divulgação da lista de representantes inscritos para o 

processo eleitoral; 
16/11/2021 - Eleição para escolha dos representantes da Sociedade 

Civil que integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 
18/11/2021 – Apresentação e posse dos nomes dos Conselheiros 

eleitos representantes da Sociedade Civil; bem como dos representantes 
governamentais para o biênio 2021/2023.

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº 060/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

Que entre si fazem de um lado como 

CONTRANTE: O MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA, pessoa 
jurídica de direito público, com sede nesta cidade à Avenida Tocantins nº 220, 
inscrita no CGC/MF sob o nº 02.070.712/0001-02, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. Manoel Silvino Gomes Neto, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 246.749.151-04, residente e domiciliado nesta cidade, 

CONTRATADO (A): V.M LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES EIRELI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 21.445.159/0001-
90, sediado(a) na RUA ALFREDO NASSER S/N QD 09 LT 06 SL 02 
LOTEAMENTO NOVA ARAGUAÍNA – ARAGUAÍNA - TO, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) . ERNANDES 
CAETANO DE SOUSA FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
1.046.503 SSP/TO e CPF nº 022.377.101-55, abaixo assinado que entre si firmam 
o presente Contrato, dentro das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente TERMO ADITIVO tem 
como objeto proceder à alteração na cláusula Sétima do Contrato de Prestação 
de Serviços nº 060/2021, firmado em 13  de outubro de 2021, acrescentando o 
Parágrafo Único.

CLÁUSULA SEGUNDA – A Cláusula Sétima passa a ter a seguinte 
redação:

 
-   CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
 O presente Contrato vigorará por 90 (noventa) dias, contados a partir 

da data de ordem de serviço, até a data do efetivo pagamento que só ocorrerá 
após atesto de entrega dos serviços a contento e aceitação definitiva por parte 
da CONTRATANTE. 

SUBCLAUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato poderá ser 
alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, sempre 
através de termos aditivos numerados em ordem crescente.

CLAUSULA TERCEIRA – Permanecem em vigor as demais cláusulas 
do Contrato de Prestação de Serviços nº 060/2021, firmado em 13 de outubro 
de 2021, não alteradas no presente instrumento jurídico. 

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo 
Aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 

Tocantínia/TO, 09 de novembro de 2021. 

_________________________________________________
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tocantínia

MANOEL SILVINO GOMES NETO
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________________________________________________
CONTRATADA: V.M LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

EIRELI
 CNPJ sob o nº 21.445.159/0001-90

TESTEMUNHAS:

1.____________________________   

2.___________________________

CPF__________________________  

CPF ________________________

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº 056/2021 

Que entre si fazem de um lado como 

CONTRANTE: O MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA, pessoa 
jurídica de direito público, com sede nesta cidade à Avenida Tocantins nº 220, 
inscrita no CGC/MF sob o nº 02.070.712/0001-02, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. Manoel Silvino Gomes Neto, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 246.749.151-04, residente e domiciliado nesta cidade, 

CONTRATADO (A): V.M LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES EIRELI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 21.445.159/0001-
90, sediado(a) na RUA ALFREDO NASSER S/N QD 09 LT 06 SL 02 
LOTEAMENTO NOVA ARAGUAÍNA – ARAGUAÍNA - TO, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) . ERNANDES 
CAETANO DE SOUSA FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
1.046.503 SSP/TO e CPF nº 022.377.101-55, abaixo assinado que entre si firmam 
o presente Contrato, dentro das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente TERMO ADITIVO tem 
como objeto proceder à alteração na cláusula Sétima do Contrato de Prestação 
de Serviços nº 056/2021, firmado em 30 de setembro de 2021, acrescentando 
o Parágrafo Único.

CLÁUSULA SEGUNDA – A Cláusula Sétima passa a ter a seguinte 
redação:

 
-   CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
 O presente Contrato vigorará por 90 (noventa) dias, contados a partir 

da data de ordem de serviço, até a data do efetivo pagamento que só ocorrerá 
após atesto de entrega dos serviços a contento e aceitação definitiva por parte 
da CONTRATANTE. 

SUBCLAUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato poderá ser 
alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, sempre 
através de termos aditivos numerados em ordem crescente.

CLAUSULA TERCEIRA – Permanecem em vigor as demais cláusulas 
do Contrato de Prestação de Serviços nº 056/2021, firmado em 30 de setembro 
de 2021, não alteradas no presente instrumento jurídico. 

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo 
Aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 

Tocantínia/TO, 08 de novembro de 2021. 

_________________________________________________
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tocantínia

MANOEL SILVINO GOMES NETO

________________________________________________
CONTRATADA: V.M LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

EIRELI
 CNPJ sob o nº 21.445.159/0001-90

TESTEMUNHAS:

1.____________________________   

2.___________________________

CPF__________________________ 

CPF ________________________
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