
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 

2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras – ICP. 

 

 

 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Processo/Protocolo n° 298/2021 – Pregão Presencial n° 
005/2021. 

 
Contrato nº. 012/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 
Tocantins/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 37.420.775/0001-26, com sede na Avenida 
Tocantins, n° 21, centro, Bom Jesus do Tocantins, Estado do 
Tocantins, CEP: 77.714-00. 
Contratada: Jailson dos Santos Valadares – ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº 
40.981.179/0001-20, com sede Rua Marcos Neves, nº 608, 
Setor Bela Vista, Bom Jesus do Tocantins, Estado do 
Tocantins. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica visando a locação de 
veículos para atender as necessidades da administração 
municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO, sendo 01 (um) 
veículo conforme descrito no item 02 do anexo I do edital 
convocatório, com a seguinte descrição: Locação de veículo 
tipo Camionete, com carroceria aberta, capacidade MÍNIMA 
para 2 (duas) toneladas, ano não inferior a 1992 movido a óleo 
diesel, quilometragem livre, manutenção e combustível por 
conta do contratado, para fazer a seguinte rota:  saída da sede 
da cidade indo até a fazenda da Jardilina, e retornando a sede, 
no dia seguinte saindo da sede novamente indo até a fazenda 
do Pedro Cicero, passando pela região do mirador, fazenda do 
Manoel Messias e retorna para sede, o percuso será realizado 
ida e volta, em 2 (dois) dias consecutivos, total de 580 km. Para 
atender as demandas da Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 01 (um) veículo 
conforme descrito no item 03 do anexo I do edital convocatório, 
com a seguinte descrição: Locação de veículo tipo Camionete, 
com carroceria aberta, capacidade MÍNIMA para 2 (duas) 
toneladas, ano não inferior a 1992 movido a óleo diesel, 
quilometragem livre, manutenção e combustível por conta do 
contratado. Para fazer a seguinte rota: Saída da sede do 
município até a fazenda do Osmar, Passando na fazenda do  

 
Vicente e retorna para a sede, o percurso a ser realizado ida e 
volta, em 2 (dois) dias consecutivos, total de 480 km. Para 
atender as demandas da Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico.. Para atender as 
demandas da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 
Desenvolvimento Econômico. 
Do Preço, Forma de Pagamento: O valor global deste 
contrato é de R$ 51.696,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e 
noventa e seis reais), sendo o pagamento efetuado em 12 
(doze) parcelas mensais no valor R$ 2.436,00 (dois mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais) referente ao veículo descrito 
no item 02 (dois) do termo de referência e 12 (doze) parcelas 
mensais no valor de R$ 1.872,00 (um mil, oitocentos e setenta 
e dois reais) referente so veículo descrito no item 03 (três) do 
termo de referência, anexo I do edital convocatório do Pregão 
Presencial nº 005/2021. 
Do Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura. 
 
Data de assinatura: 13 de abril de 2021. 
 
Signatários: Paulo Hernandes Moura Lima, Prefeito 
Municipal, Contratante e Jailson do Santos Valadares, 
Proprietário, Contratado. 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo/Protocolo n° 298/2021 – Pregão Presencial n° 
005/2021. 
 
Contrato nº. 013/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 
Tocantins/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 37.420.775/0001-26, com sede na Avenida 
Tocantins, n° 21, centro, Bom Jesus do Tocantins, Estado do 
Tocantins, CEP: 77.714-00. 
Contratada: Isaac Custodio da Silva - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, constituída sob a forma de Micro 
Empreendedor Individual, inscrito no CNPJ sob o n° 
26.956.959/0001-99, com sede na Rua Santa Catarina, nº 500, 
centro, na cidade de Bom Jesus do Tocantins, Estado de 
Tocantins. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica visando a locação de 
veículos para atender as necessidades da administração 
municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO, sendo 01 (um) 
veículo conforme descrito no item 01 do anexo I do edital 
convocatório, com a seguinte descrição: Veículo fechado tipo 
ônibus, com capacidade mínima para 48 (quarenta e oito) 
passageiros sentados, movido a óleo diesel. Através da 
Prefeitura Municipal. Para realizar o transporte dos moradores 
da zona rural até a sede do município de Bom Jesus. Em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração Planejamento. 
Do Preço, Forma de Pagamento: O valor global deste 
contrato é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), sendo o 
pagamento efetuado em 12 (doze) parcelas mensais no valor 
R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente ao veículo descrito no 
item 01 (um) do termo de referência, anexo I do edital 
convocatório do Pregão Presencial nº 005/2021. 
Do Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura. 
 
Data de assinatura: 13 de abril de 2021. 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 

2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras – ICP. 

 

Signatários: Paulo Hernandes Moura Lima, Prefeito 
Municipal, Contratante e Isaac Custodio da Silva, Proprietário, 
Contratado. 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo/Protocolo n° 298/2021 – Pregão Presencial n° 
005/2021. 
 
Contrato nº. 014/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 
Tocantins/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 37.420.775/0001-26, com sede na Avenida 
Tocantins, n° 21, centro, Bom Jesus do Tocantins, Estado do 
Tocantins, CEP: 77.714-00. 
Contratada: Joilson Fernandes Bezerra - ME, pessoa juridica 
de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 27.179.412/0001-
97, estabelecida a Rua 04, n° 282, centro, Bom Jesus do 
Tocantins, Estado do Tocantins. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica visando a locação de 
veículos para atender as necessidades da administração 
municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO, sendo 01 (um) 
veículo conforme descrito no item 04 do anexo I do edital 
convocatório, com a seguinte descrição: Locação de veículo 
tipo Camionete, com carroceria aberta, capacidade MÍNIMA 
para 3 (três) toneladas, movido a óleo diesel, quilometragem 
livre, manutenção e combustível por conta do contratado. Para 
fazer a seguinte rota: Saída da sede do município indo até a 
fazenda do Manoel do Papo, passando pela fazendas do 
Alexandre, Abssalão, Fazenda Porteira, Itaboca, Claudimira, 
Dona Maria e retorna para a sede, percurso a ser realizao ida 
e volta. No dia seguinte: saindo da sede do município indo até 
a fazenda do Luiz Brito, passando pela Apertado da hora, 
Raimundo Rosa, Retiro, Maria Pau Baixo, e Retorna para sede 
do município, percurso a ser realizado ida e volta. Total de 780 
km. Para atender as demandas da Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 
Do Preço, Forma de Pagamento: $ 38.304,00 (trinta e oito 
mil, trezentos e quatro  reais), sendo o pagamento efetuado 
em 12 (doze) parcelas mensais no valor R$ 3.192,00 (três mil 
cento e noventa e dois reais) referente ao veículo descrito no 
item 04 (quatro) do termo de referência, anexo I do edital 
convocatório do Pregão Presencial nº 005/2021. 
Do Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura. 
 
Data de assinatura: 13 de abril de 2021. 
 
Signatários: Paulo Hernandes Moura Lima, Prefeito 
Municipal, Contratante e Joilson Fernandes Bezerra, 
Proprietário, Contratado. 
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