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ATOS
TOS DO PODER EXECUTIVO
REPUBLICAÇÃO
PORTARIA N°: 98/2019 GABINETE PREFEITO
CARRASCO BONITO/TO, 11 de Junho de 2019
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
constitucionais.
Considerando a necessidade de deslocamento de
servidores deste município a serviço do mesmo, e de acordo com
Lei Municipal n° 200 de 07 de maio de 2010.
RESOLVE
Art.1° Autorizar o(a) chefe do poder executivo CARLOS
ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL,
Lotado(a) no(a) GABINETE DO PREFEITO empreender viagem
para Palmas/TO, a serviço do município.
Art.2° Conceder-lhe
lhe 09 (nove) diárias no valor de R$:
350,00 (trezentos e cinqüenta reais), nos dias 10/06 a 18/06/2019
do corrente mês, perfazendo um total de R$:3.150,00 (três mil e
cento e cinquenta reais), que correrão a conta do orçamento
vigente.
Art.3° Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, Revogadas as disposições em contrário, com efeitos
financeiros ao dia 10 de Junho de 2019.
Registre-se, publique-se
se e cumpra
cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Carrasco Bonito, Estado do
Tocantins, 11 de Junho de 2019
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR DE DESPESAS
GILVAN BANDEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEI MUNICIPAL Nº 334/2019, de 15 abril 2019.
“INSTITUI
A
NOTA
FISCAL
DE
SERVIÇOS
ELETRÔNICA – NFS-E
E NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
CARRASCO BONITO ESTADO DO TOCANTINS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal CARLOS
ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o art. 62, inciso VI da Lei Orgânica do
Município de Carrasco Bonito, faço saber que a Câmara Municipal
aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Seção I
Da Definição da NFS-e
NFS
Art. 1.-Fica
Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica,
que deverá ser emitida por ocasião da prestação de serviço.
Parágrafo único. Considera-se
Considera
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica - NFS-e
e o documento emitido e armazenado
a
eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura do Município de
Carrasco Bonito, Governo do Estado do Tocantins ou Governo
Federal, com o objetivo de registrar as operações relativas à
prestação de serviços, de existência exclusivamente digital, com
validade jurídica que deverá ser garantida por assinatura digital do
emitente e autorização de uso fornecida pela Secretaria da
Fazenda/Setor Fiscalização Tributária antes da ocorrência do fato
gerador.
CAPÍTULO II
DO ACESSO AO SISTEMA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA - NFS-e
Seção I
Do Acesso pelo Contribuinte
Art. 2.- O acesso ao sistema da Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica - NFS-e
e que conterá dados fiscais de interesse dos
contribuintes, será realizado mediante a utilização de senha de
segurança.
Art. 3.- Para obter acesso ao sistema de que trata essa
Lei, as pessoas deverão efetuar o cadastramento diretamente no
setor da Fiscalização Tributária da Prefeitura Municipal de Carrasco
Bonito, através de requerimento e apresentação conjunta da última
úl
alteração do contrato social da empresa, documento de identidade
do representante legal da empresa e dos blocos de notas fiscais
anteriormente autorizados.
Art. 4. - Após a solicitação de acesso, na conformidade do
artigo 3º desta Lei e comprovação, pela Secretaria da Fazenda/
Setor Fiscalização Tributária, da regularidade das informações,
proceder-se-á
á a liberação ao sistema da NFS-e.
NFS
§ 1.º No caso de se constatar qualquer inconsistência nas
informações prestadas, a pessoa física ou jurídica interessada
interes
na
obtenção da senha será informada, via correio eletrônico (e-mail)
(e
informado no cadastramento, para, no prazo de até dez (10) dias,
tomar as providências necessárias ao seu desbloqueio,
§ 2.º Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior,
sem que sejam tomadas as providências mencionadas, a pessoa
física ou jurídica terá que comparecer ao Setor de Fiscalização
Tributária para providências.
Art. 5.-A
A senha de acesso, representa a assinatura
eletrônica da pessoa física ou jurídica cadastrada, sendo
se
pessoal e
intransferível.
Art. 6. - Será cadastrada apenas uma senha de segurança
para cada estabelecimento prestador, levando-se
levando
em consideração
o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ ou cada número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas— CPF junto ao Ministério da Fazenda, desde que estejam
inscritos perante a Receita Federal, Estadual e Municipal.
Parágrafo único. A liberação de acesso fornecida à
pessoa jurídica, será concedida ao representante legal indicado
indicad no
formulário de “AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA NFS-E”,
NFS
e
conterá as seguintes funções: gerar, cancelar, imprimir notas fiscais
eletrônicas, emitir relatórios, gerar guias de pagamento, entre
outros.
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Art. 7.- A pessoa física ou jurídica detentora da senha de
acesso será responsável por todos os atos praticados no sistema da
nota fiscal eletrônica.
Seção II
Do Acesso pela Secretária da Fazenda/Setor Fiscalização
Tributária
Art. 8- O acesso ao sistema da Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica - NFS-e que conterá dados fiscais de interesse da
Secretaria da Fazenda, será realizado mediante a utilização de
senha de acesso.
Art. 9- A senha de acesso prevista do artigo anterior será
outorgada pelos servidores do setor de Fiscalização Tributária,
sendo eles os fiscais de tributos, a qual conterá as seguintes
funções:
I - Habilitar e desabilitar usuários;
II - Criar ou modificar perfis de utilização do sistema;
III - Incluir e excluir informações de interesse do
contribuinte e da Secretaria da Fazenda/Setor Fiscalização
Tributária no portal da NFS-e.
Art. 10 - Aos fiscais de tributos da Secretaria da Fazenda
será permitido acesso ao sistema da NFS-e conforme o perfil
habilitado levando-se em consideração a função exercida.
CAPITULO III
DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e
Art. 11 - A NFS-e deve conter as seguintes indicações:
I– número sequencial;
II– código de verificação de autenticidade;
III – data e hora da emissão;
IV– identificação do prestador de serviços,com:
a) nome ou razão social;
b) endereço;
c) “e-mail”;
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
e) inscrição no Cadastro Fiscal;
V– identificação do tomador de serviços,com:
a) nome ou razão social;
b) endereço;
c) “e-mail”;
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ;
VI– discriminação do serviço;
VII – valor total da NFS-e;
VIII– valor da dedução na base de cálculo, se houver e na
forma prevista na legislação municipal;
IX– valor da base de cálculo;
X– código do serviço – enquadramento do serviço
prestado na lista de serviços constante da Lei Municipal n° 295
/2016 DE 16 de dezembro de 2016 e atualizado pela Lei
complementar n.º 310/2017, de 26 de setembro de 2017;
XI– alíquota e valor do ISS;
XII– indicação no corpo da NFS-e de:
a) isenção ou imunidade relativas ao ISS, quando for
ocaso;
b) serviço não tributável pelo município de Carrasco
Bonito, será em conformidade com a Lei Complementar Federal e
Lei Municipal.
c) retenção de ISS na fonte;
d) empresas prestadoras de serviços com recolhimento
mediante alíquota fixa, da expressão “empresa enquadrada no
regime de alíquota fixa por profissional”;
e) empresas enquadradas com base de cálculo por
estimativa ou outra forma de tratamento tributário diferenciado;
f) existência de decisão judicial suspendendo a
exigibilidade do ISS;
g) número e data do Recibo Provisório de Serviços - RPS
emitido, nos casos de sua substituição.
§1.° A NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões
“Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito – Secretaria Municipal de

Finanças”, “Governo do Estado do Tocantins” e “Nota Fiscal
Eletrônica de Serviços, -NFS-e”.
§ 2.º O número da NFS-e será gerado pelo sistema, em
ordem crescente sequencial, iniciado pelo n° 01, e será específico
para cada estabelecimento do prestador de serviços.
§ 3.º A NFS-e deverá ser assinada pelo emitente, com
assinatura digital certificada por entidade credenciada, contendo o
CNPJ de qualquer estabelecimento do emitente ou o CPF do
responsável.
Art. 12 - A NFS-e deve ser emitida “on-line”, por meio da
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.carrascobonito.to.gov.br”, pelos prestadores de serviços
estabelecidos no Município de Carrasco Bonito/TO, mediante a
liberação de acesso.
Paragrafo Primeiro: Pessoa Jurídica ou Física NÃO
INSCRITA no Cadastro de Empresas não Estabelecidas no
Município (CENE). O tomador de serviços é responsável pelo
pagamento integral e atualizado do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza ISSQN e demais acréscimos legais no Município
de Carrasco Bonito, conforme previsto na legislação tributária
municipal vigente em Carrasco Bonito.
Paragrafo segundo: As funcionalidades para exibição
das estatísticas gerais do Simples Nacional com base nas
informações do Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório (PGDASD) e disponibilizadas
para
download
no
site
da
Receita
Federal
www.receita.fazenda.gov.br em arquivos txt, para cálculo do
imposto do Simples Nacional.
Parágrafo Terceiro. A NFS-e poderá ser impressa em
tantas vias quantas se fizerem necessárias, podendo inclusive ser
enviada por correio eletrônico (“e-mail”) ao tomador de serviços.
Art. 13 -As notas fiscais eletrônicas emitidas poderão ser
consultadas e impressas, nos meios eletrônicos da Secretaria
Municipal da Fazenda/Setor Fiscalização Tributária.
Art. 14 - Todo estabelecimento prestador é obrigado a
gerar notas fiscais para todos os serviços prestados.
Seção I
Da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e por
pessoa Física
Art. 15 - É facultada às pessoas físicas já inscritas no
Cadastro Municipal, solicitar a geração e a impressão da NFS-e na
sede da Secretaria da Fazenda/Setor Arrecadação, caso em que
haverá a incidência no respectivo preço público.
Parágrafo único. O ISSQN relativo às NFS-e geradas
nas instalações da Secretaria da Fazenda/Fiscalização Tributária,
deverá ser recolhido nos bancos credenciados mediante
autenticação mecânica no Documento Arrecadatório Municipal
eletrônico - DAM-e.
Art. 16- A NFS-e na forma dos artigos anteriores será
gerada por intermédio da senha específica dos fiscais de tributos
municipais destacado para este fim.
Parágrafo único. A liberação para impressão da NFS-e
dar-se-á mediante comprovação visual da autenticação mecânica
do DAM-e.
Seção II
Da Emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Municipal NFS-e por Bancos e demais Instituições Financeiras
Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
Art. 17- Os serviços relacionados ao setor bancário ou
financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras,
bem como, outras obrigadas a utilizar o Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, deverão
adotar o Sistema Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre Serviços –
ISS.
Sessão III
Do Cancelamento da NFS-e
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Art. 18 - Á NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente, por
meio do sistema informatizado (“online”), no endereço eletrônico
http://www.carrascobonito.to.gov.br”
na
rede
mundial
de
computadores (Internet), antes do pagamento ou vencimento do
imposto, seja ele por retenção ou não no prazo de 72 (setenta e
duas) horas.
§ 1.º Após o pagamento do imposto a NFS-e somente
poderá ser cancelada por meio de processo administrativo fiscal
regular, no qual deverão ser apresentadas as razões que motivaram
o pedido.
§ 2° Havendo o cancelamento da NFS-e, o contribuinte
deverá registrar eletronicamente, em campo próprio, os motivos que
levaram a anulação do documento, momento em que o sistema
enviará automaticamente mensagem eletrônica ao tomador do
serviço noticiando a operação.
§ 3.º O documento cancelado permanecerá armazenado
na base do sistema da NFS-e e sobre ele deverá ser inserida marca
identificando a invalidade do mesmo.
Art. 19- Não se admite cancelamento da NFS-e em razão
do não recebimento do preço do serviço, sendo o imposto devido
em razão da prestação do serviço.
CAPÍTULO IV
DA PERMANÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO BLOCO DE NOTAS
FISCAIS
Sessão I
Da utilização do bloco de notas
Art. 20 - Nas hipóteses abaixo relacionadas, ficam, as
pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços, desobrigadas
de emitir NFS-e, devendo, contudo, emiti-los por meio de papel:
I - adoção pelo contribuinte de regimes especiais;
II - prestações de serviços efetuadas fora do
estabelecimento prestador;
III - impossibilidade de acesso à página eletrônica da Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica.
Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas
enquadradas neste artigo não estão desobrigadas de apresentar a
(DES) Declaração Eletrônica de Serviço.
Seção III
Do Sistema de “Emissão de Cupom Fiscal - ECF”
Art. 21- O Cupom Fiscal para os estabelecimentos que
exerçam as atividades mistas de venda de mercadorias ou bens e
prestação de serviços sujeitas ao Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, enquadradas para utilização e emissão
de seus documentos fiscais por equipamento Emissor de Cupom
Fiscal - ECF, pela Legislação Estadual - Art. 153-A do RICMS
Ajuste SINIEF 07/05, deverá observar o seguinte:
I - a autorização para utilização e emissão de Cupom
Fiscal - ECF será em regime especial, após comprovada a
autorização de uso pelo Fisco Estadual;
II - as normas referentes ao equipamento Emissor de
Cupom Fiscal - ECF e sua emissão, serão observadas segundo os
dispositivos definidos na Legislação Municipal do ISS e na
Legislação Estadual vigente - RICMS/TO;
III - a autorização para adoção do Cupom Fiscal não
dispensa o contribuinte das demais obrigações acessórias definidas
na Legislação Municipal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN.
Art. 22 - As pessoas jurídicas que emitirem Cupom Fiscal
ficam dispensadas de emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
CAPÍTULO V
DA INSUFICIÊNCIA OU NÃO RECOLHIMENTO DO ISSQN
Art. - 23 - A geração da NFS-e constitui declaração de
confissão de dívida do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN incidente na operação, ficando a falta ou
insuficiência de seu recolhimento sujeita à cobrança administrativa
ou judicial.
CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES

Art. -24- Nas infrações relativas à NFS-e, aplicar-se-á
multa no valor igual a:
I - 20 UPFCB's para cada NFS-e não emitida ou de outro
documento ou declaração exigida pela Administração;
II - 30 UPFCB's para cada emissão indevida de NFS-e
tributáveis como isentos, imunes, ou não tributáveis;
III - 40 UPFCB'ss para cada NFS-e Municipal
indevidamente cancelada.
Art. 25- Sem prejuízo de outras imputações fiscais e
penais, configura crime de estelionato e outras fraudes, bem como
de falsidade ideológica, o uso indevido do sistema de Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica - NFS-e, tendente a acobertar operações de
prestação de serviços inexistentes, com o objetivo de:
I - aumentar a renda para efeito de financiamentos e
congêneres;
II - registrar despesas ou créditos indevidos a tributos
federais, estaduais ou municipais.
Parágrafo único. A infração ao presente artigo será
punida com multa igual a 150UPFCB's.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 26 - Para efeito desta Lei, entende-se por processo
administrativo regular, todo àquele instaurado via protocolo no Setor
da Fiscalização Tributária pelo contribuinte mediante pedido formal
e fundamentado, com o objetivo de corrigir erros nos dados
lançados da NFS-e.
Parágrafo único. O processo administrativo referido
neste artigo, somente se admite antes de instaurado processo
regular de fiscalização.
Art. 27- No ato da homologação do requerimento de
senha para uso do sistema eletrônico da NFS-e, fica a Autoridade
Fiscal obrigada a inserir de ofício no Cadastro Mobiliário Municipal,
todas as informações incompletas, ressalvadas aquelas que
dependam de expressa licença administrativa, tais como:
I - mudança de endereço;
II - mudança de ramo de atividade.
Art. 28- Fica estabelecido um período de transição de 90
(noventa) dias a contar da data da obrigatoriedade do uso da NFSe, para os contribuintes utilizarem o sistema sem que as operações
irregulares impliquem nas penalidades previstas no Capítulo VI
desta Lei.
Parágrafo único. As irregularidades
decurso do período de transição deverão ser
contribuinte em até 30 (trinta) dias após a data de
sob pena de se sujeitarem às sanções previstas
desta Lei.

cometidas no
corrigidas pelo
sua ocorrência,
no Capítulo VI

Art. 29 - Ficam sujeitos os micro empreendedores
individuais aos dispositivos desta Lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a
baixar atos regulamentares que se fizerem necessários à
implantação desta Lei, atendendo às peculiaridades da atividade
exercida pelo contribuinte e os interesses da Fazenda Municipal,
poderá autorizar ou dispensar regime especial de emissão da NFSe.
Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE;

MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO, ESTADO DO
TOCANTINS, aos 15 dias do mês de abril do ano de 2019.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
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ATOS DO DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
AVISOS DE LICITAÇÃO
Órgão: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, Proc. nº
53/2019, P.P SRP 35/2019, Objeto:Registro de preços visando a
Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para
futura e fracionada prestação de serviços de cobertura fotográfica e
filmagem, para atender os eventos festivos promovidos pela
Prefeitura e Fundos Municipais, tipo menor preço. Data de abertura:
28/06/2019, às 08h30min. Edital e informações na Sala de licitações
da Prefeitura Municipal, das 08h00min às 12h00min, pelo endereço
clpcarrascobonito@gmail.com e ainda pelo Site Oficial:
www.carrascobonito.to.gov.br. Fone: (63) 3344–1462. Carrasco
Bonito/TO. 14 de Junho de 2019. Jean dos Anjos – Pregoeiro
Órgão: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, Proc. nº
54/2019, P.P SRP 36/2019, Objeto:Registro de preços visando a
Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para
futura, eventual e parcelada prestação de serviços em manutenção
de condicionadores de ar, ventiladores e eletrodomésticos, com
substituição de peças, para atender as solicitações da Prefeitura e
Fundos Municipais, tipo menor preço. Data de abertura: 28/06/2019,
às 10h30min. Edital e informações na Sala de licitações da
Prefeitura Municipal, das 08h00min às 12h00min, pelo endereço
clpcarrascobonito@gmail.com e ainda pelo Site Oficial:
www.carrascobonito.to.gov.br. Fone: (63) 3344–1462. Carrasco
Bonito/TO. 14 de Junho de 2019. Jean dos Anjos – Pregoeiro
Órgão: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, Proc. nº
55/2019, P.P SRP 37/2019, Objeto:Registro de Preços de eventual
e futura contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de migração de dados, implantação, manutenção,
treinamento e suporte de Sistemas em plataforma web, sendo
Contabilidade (de acordo com o Projeto SICAP nas normas do
PCASP), Recursos Humanos e Folha de Pagamento (de acordo
com o Projeto SICAP - Atos de Pessoal), Gerenciamento com
integração ao e-Social, Patrimônio, Material e Almoxarifado,
Controle de Frota, Receitas Municipais, Serviço de Protocolo e
Compras e Licitação, Portal da Transparência e Sistema de
Gerenciamento Eletrônico de Documentos, de acordo as legislações
pertinentes, para atender a Prefeitura Municipal e Fundos
Municipais, tipo menor preço. Data de abertura: 28/06/2019, às
14h30min. Edital e informações na Sala de licitações da Prefeitura
Municipal, das 08h00min às 12h00min, pelo endereço
clpcarrascobonito@gmail.com e ainda pelo Site Oficial:
www.carrascobonito.to.gov.br. Fone: (63) 3344–1462. Carrasco
Bonito/TO. 14 de Junho de 2019. Jean dos Anjos – Pregoeiro.
Carrasco Bonito/TO, aos 14 dias do mês de Junho de 2019.
JEAN DOS ANJOS
Pregoeiro
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019 – A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO, torna público o resultado
do Pregão Presencial SRP Nº 22/2019, Registro de preços visando
a futura, eventual e aquisição parcelada de camisas e uniformes
para atender a Prefeitura e Fundos Municipais, com o seguinte
resultado: R.A MATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº
28.116.667/0001-73, declarada vencedora do Lote 01 R$
164.680,50, Lote 02 R$ 74.961,90, Lote 03 R$ 65.344,00, Lote 04
R$ 56.465,00 e Lote 05 R$ 29.207,00. Data da assinatura: 30 de
Maio de 2019; VIGÊNCIA 12 meses. Carrasco Bonito/TO, 14 de
Junho de 2019. Carlos Alberto Rodrigues da Silva - Prefeito
Municipal.
Carrasco Bonito/TO, aos 14 dias do mês de Junho de 2019.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019 – A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO, torna público o resultado
do Pregão Presencial SRP Nº 25/2019, Registro de preços para
futura contratação de empresa, para a prestação de serviços
especializados de consultoria e assessoramento fiscal para a
determinação e a instituição de rotinas de procedimentos legais no
âmbito do município, a obtenção das informações econômicas e
fiscais oriundas das diversas fontes, órgãos públicos, empresas,
comerciais, industriais e prestadoras de serviços, pessoas jurídicas,
pessoas físicas, nos termos do § 5º do art. 3º e art. 6º da Lei
complementar 63/90, e que irão contribuir para a determinação do
valor adicionado do município e respectivamente do ICMS
Ecológico, para a composição do Índice de Participação dos
Municípios, o IPM/ICMS, para efeito de distribuição da parcela
constitucional do ICMS, do tipo “Menor Preço Global, com o
seguinte resultado: KELLEN THAINARA FERREIRA LIMA
01710219165, CNPJ Nº 29.266.028/0001-57, declarada vencedora
no valor Global de R$ 7.800,00. Data da assinatura: 30 de Maio de
2019; VIGÊNCIA 12 meses. Carrasco Bonito/TO, 14 de Junho de
2019. Carlos Alberto Rodrigues da Silva - Prefeito Municipal.
Carrasco Bonito/TO, aos 14 dias do mês de Junho de 2019.
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019 – A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO, torna público o resultado
do Pregão Presencial SRP Nº 23/2019, Registro de Preços visando
a futura contratação exclusiva de ME ou EPP para prestação de
serviços de assistência técnica na manutenção preventiva e
corretiva de impressoras - copiadoras, com eventual fornecimento e
recarga de tonner e reposição de peças originais, para atender a
Prefeitura e Fundos Municipais, com o seguinte resultado: R. DE
SOUSA SILVA COMERCIO – ME, CNPJ Nº 06.537.881/0001-60
declarada vencedora do lote 01 R$ 27.360,00, lote 02 R$ 20.095,00,
lote 03 R$ 13.400,00, lote 04 R$ 7.220,00, lote 05 R$ 78.500,00 e
do lote 06 R$ 81.800,00. Data da assinatura: 31 de Maio de 2019;
VIGÊNCIA 12 meses. Carrasco Bonito/TO, 14 de Junho de 2019.
Carlos Alberto Rodrigues da Silva - Prefeito Municipal.
Carrasco Bonito/TO, aos 14 dias do mês de Junho de 2019.
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 32/2019 – Oriundo ARP nº 28/2018, Pregão
Presencial S.R.P. Nº 30/2018, Proc. nº 44/2018. Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO, CNPJ o
nº 25.064.023/0001-90. Contratado: CONSTRUTORA CARRASCO
BONITO LTDA – ME, CNPJ Nº 10.308.521/0001-64. OBJETO:
Contratação de empresa visando a futura e parcelada prestação de
serviços de horas de máquinas dos tipos (escavadeira hidráulica e
caminhão basculante), para atender as necessidades de diversos
setores do município. Data da Assinatura: 10 de Junho de 2019.
Valor Total do contrato: R$ 59.220,00 (Cinquenta e nove mil e
duzentos reais). Vigência: 12 (Doze meses). Carrasco Bonito/TO, 14
de Junho de 2019. Carlos Alberto Rodrigues da Silva - Prefeito
Municipal.
Carrasco Bonito/TO, aos 14 dias do mês de Junho de 2019.
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

ATOS DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

ESTE ARQUIVO É ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME A LEI MUNICIPAL N0 317/2018 DE 14 DE MARÇO DE 2018
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ANO II–CARRASCO BONITO, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE CARRASCO BONITO/TO
AVISO DE LICITAÇÃO
Órgão:Fundo Municipal de Assistência Social de Carrasco
Bonito/TO, Proc. nº 56/2019, P.P SRP 38/2019, Objeto:Registro de
Preços visando a Contratação de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte para futura, eventual e parcelada Prestação de
serviços funerários de natureza continuada, Aquisição de Material
para Distribuição Gratuita (kit de enxoval de bebê) e Cestas básicas,
para atender benefícios eventuais às famílias em situação de
vulnerabilidade social do município, tipo menor preço. Data de
abertura: 01/07/2019, às 08h30min. Edital e informações na Sala de
licitações da Prefeitura Municipal, das 08h00min às 12h00min, pelo
endereço clpcarrascobonito@gmail.com e ainda pelo Site Oficial:
www.carrascobonito.to.gov.br. Fone: (63) 3344–1462. Carrasco
Bonito/TO. 14 de Junho de 2019. Jean dos Anjos – Pregoeiro.

Ecológico, para a composição do Índice de Participação dos
Municípios, o IPM/ICMS, para efeito de distribuição da parcela
constitucional do ICMS. Data da Assinatura: 30 de Maio de 2019.
Valor Total do contrato: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).
Vigência: 06 (Seis meses). Carrasco Bonito/TO, 14 de Junho de
2019. Carlos Alberto Rodrigues da Silva - Prefeito Municipal.
Carrasco Bonito/TO, aos 14 dias do mês de Junho de 2019.
JEAN DOS ANJOS
Pregoeiro

Carrasco Bonito/TO, aos 14 dias do mês de Junho de 2019.
JEAN DOS ANJOS
Pregoeiro

ATOS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 31/2019 – Oriundo ARP nº 18/2019, Pregão
Presencial S.R.P. Nº 25/2019, Proc. nº 37/2019. Contratante:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CARRASCO
BONITO - TO, CNPJ o nº 22.562.739/0001-20. Contratado: KELLEN
THAINARA FERREIRA LIMA 01710219165 (AMBIENTAL
ENGENHARIA),
CNPJ
Nº 29.266.028/0001-57.
OBJETO:
Contratação de empresa, para a prestação de serviços
especializados de consultoria e assessoramento fiscal para a
determinação e a instituição de rotinas de procedimentos legais no
âmbito do município, a obtenção das informações econômicas e
fiscais oriundas das diversas fontes, órgãos públicos, empresas,
comerciais, industriais e prestadoras de serviços, pessoas jurídicas,
pessoas físicas, nos termos do § 5º do art. 3º e art. 6º da Lei
complementar 63/90, e que irão contribuir para a determinação do
valor adicionado do município e respectivamente do ICMS

ESTE ARQUIVO É ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME A LEI MUNICIPAL N0 317/2018 DE 14 DE MARÇO DE 2018

