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ATOS DO EXECUTIVO

http://diariooficial.araguaina.to.gov.br/
Avenida José de Brito Soares, lote 07, Quadra WZ
Setor Anhanguera - Araguaína, Tocantins
Telefone: (63) 3411-7022 / 9949-6218
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 474, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA 476, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37,
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei
Complementar 077/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37,
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei
Complementar 077/2020.
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor NASSER IUNES, inscrito
no CPF 323.089.306-91, Presidente do Instituto de Tecnologia e
Desenvolvimento Sustentável – Araguaína Sustentável, para responder
concomitantemente ao cargo de Coordenador Geral da Unidade
de Gerenciamento do Projeto - UGP, mantendo inalterado os seus
vencimentos.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

Art. 1º - DESIGNAR a servidora efetiva VANESSA FERNANDES
DA SILVA, inscrita no CPF 046.158.021-70, para exercer o cargo
em comissão de CHEFE, com lotação na Secretaria Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação, atribuindo-lhe os vencimentos
correspondentes ao símbolo DAS - VII.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
PORTARIA 477, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA 475, DE 27 DE JANEIRO DE 2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37,
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei
Complementar 077/2020.
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a senhora MARIA DO SOCORRO FONTES
DE SOUSA, inscrita com CPF: 937.022.721-00, para exercer o cargo em
comissão de COORDENADORA, com lotação na Secretaria Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação, atribuindo-lhe os vencimentos
correspondentes ao símbolo DAS-V.

FABIO FIOROTTO
ASTOLFI:25171793875

Assinado de forma digital por FABIO
FIOROTTO ASTOLFI:25171793875
Dados: 2021.01.28 17:02:33 -03'00'

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37,
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei
Complementar 077/2020.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a servidora efetiva FABIANA SOUSA
BRANDÃO, inscrita no CPF 002.431.041-70, para exercer o cargo
em comissão de Encarregada Interina, com lotação na Secretaria
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, atribuindo-lhe os
vencimentos correspondentes ao símbolo DAS-VI.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
PORTARIA 478, DE 27 DE JANEIRO DE 2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37,
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei
Complementar 077/2020.
RESOLVE:

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
CONSIDERANDO a necessidade de retificar dados constante na
referida portaria referente ao período inicial da concessão do beneficio;
Onde se lê:
SERVIDOR
JANETE MARTINS DA SILVA
BENVINDO

MATRICULA

PROCESSO
Nº

A PARTIR DE

188

2020010505

03/11/2021

MATRICULA

PROCESSO
Nº

A PARTIR DE

188

2020010505

03/11/2020

Leia-se:
SERVIDOR
JANETE MARTINS DA SILVA
BENVINDO

Araguaína – TO, aos 26 de Janeiro de 2021.
Registre-se e Publique-se.

Art. 1º - NOMEAR o Senhor DEOCLIDES DA SILVA FILHO,
inscrito com CPF: 592.084.141 – 91, para exercer o cargo em comissão de
Encarregado, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habitação, atribuindo-lhe os vencimentos correspondentes
ao símbolo DAS-VI.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 479, DE 27 DE JANEIRO DE 2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica do Município e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Municipais,
CONSIDERANDO a solicitação da disposição do servidor
municipal, ao Município de Campos Lindos, Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º - CEDER o servidor efetivo abaixo relacionado, para
Município de Campos Lindos, pelo período de 22 de janeiro de 2021 até
o dia 31 de dezembro de 2021, sem ônus para o órgão de origem.
Nº

NOME

LOTAÇÃO DE ORIGEM

01

Corinto Gomes dos Santos Júnior
CPF: 777.163.613-68

Secretaria de Saúde – Centro de
Especialidade Odontológica

Art. 2º - A contribuição mensal de recolhimento para fins de
benefícios, deverá ser repassado obrigatoriamente na agência – 0638-6
conta corrente – 7520-5, de titularidade do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Araguaína, Tocantins.
Art. 3º- AUTORIZO que, obedecidas às formalidades legais, seja
providenciado junto à Superintendência de Gestão Administrativa e de
Pessoas da Secretaria da Administração o cumprimento da presente
portaria com as anotações devidas, cabendo ao órgão cessionário
efetivar a apresentação do servidor ao seu órgão de origem ao término
da cessão.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, com efeito a partir de 22 de
janeiro de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

JOÃO BATISTA DO CARMO
Secretário Executivo de Administração
Portaria Nº 028/2021
PORTARIA Nº 33, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a Portaria de nº. 04 de 01 de janeiro e Portaria de
n° 229 de 11 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO os princípios da administração pública
elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO as Portarias n° 368 (D.O.M n° 2211, de
24/12/2020) e n° 350 (D.O.M n° 2193, de 30/11/2020), que concede
o gozo de 30 (trinta) dias de férias aos servidores DANIELA LUIZA
FONSECA DE MELO e MAHMOUD WADIH ELKADI, lotados na
Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o pedido de suspensão de férias constante
nos OFÍCIOS GAB/RH/SMS/N°019/2021 e 024/2021, encaminhados
pelas Secretarias Municipais de Saúde.
R E S O L V E:
Art. 1º - SUSPENDER o gozo de FÉRIAS dos servidores
mencionados abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
MAT.

SERVIDOR

CARGO/
FUNCAO

PERIODO DE
GOZO

PERIODO
AQUISITIVO

705

MAHMOUD WADIH
ELKADI

FISCAIS DE
EPIDEMIOLOGIA

11/01/2021 A
09/02/2021

2019/2020

22357

DANIELA LUIZA
FONSECA DE
MELO

TECNICO
I - CIRURGIAO
DENTISTA

28/12/2020 A
26/01/2021

2019/2020

DIAS DE
SUSPENSÃO
21 DIAS
(20/01/2021 A
09/02/2021)
15 DIAS
(12/01/2021 A
26/01/2021)

NOVO
PERIODO
DE GOZO
DATA
OPORTUNA
DATA
OPORTUNA

Art. 2º - Determinar à Superintendência de Gestão de Pessoas
que proceda com as anotações devidas.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos ao dia
12/01/2021.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 04/2021
PORTARIA Nº 31, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a Portaria de nº. 04 de 01 de janeiro e Portaria de
n° 229 de 11 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO os princípios da administração pública
elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 1988;

ERRATA
CONSIDERANDO a portaria n° 009 de 13 de janeiro de 2021
que concedeu o abono permanência JANETE MARTINS DA SILVA
BENVINDO, publicada no DOM Nº 2.224 de 13 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO Portaria n° 79, de 02/03/2020, publicada no
D.O.M. de n° 2009, de 03/03/2020, que suspende o gozo de 06 (seis)
dias de férias da servidora MARIA IRISNETE DA SILVA FERNANDES,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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CONSIDERANDO Portaria n° 354, de 09/10/2020, publicada no
D.O.M. de n° 2201, de 09/10/2020, que suspende o gozo de 30 (trinta)
dias de férias do servidor CICERO DUARTE DE ALENCAR, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o pedido de concessão do restante de férias
constante no OFÍCIO GAB/RH/SMS/N°022/2021 encaminhados pela
Secretaria Municipal de Saúde;
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER o gozo de FÉRIAS dos servidores
mencionados abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MAT.

NOME

6790

22559

CARGO

CICERO DUARTE DE
ALENCAR

DIRETOR

MARIA IRISNETE DA
SILVA FERNANDES

COORDENADORA

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO DE
GOZO

09/05/2019 A
08/05/2020

10 DIAS
(20/01/2021 A
29/01/2021)

VÍNCULO

EFETIVO

20 DIAS (DATA
OPORTUNA)
13/02/2018 A
12/02/2019

22/01/2021 A
27/01/2021

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021

EFETIVO

Art. 2º - Determinar à Superintendência de Gestão de Pessoas
que proceda com as anotações devidas.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos ao dia
20/01/2021.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 04/2021
PORTARIA Nº 35, DE 27 DE JANEIRO DE 2021
			
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a Portaria de nº 004 de 01 de janeiro de 2021.
R E S O L V E:
Art.1º - Designar a servidora: LUANA FERREIRA MORAES,
matrícula n. º 42652 e, LUANA SOUSA VIEIRA matrícula n. º 18957, para
sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem respectivamente, o
encargo de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado referente
à fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Pasta, de acordo com o Processo n. º 2018025004.
014/2018

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

EMPRESA TELEFONICA BRASIL S.A.

Objeto: Conforme o artigo 55, inciso I, da Lei 8,666/93, o presente
contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), com longa
distância nacional (LDN) – origem SMP e longa distância internacional
(LDI) – origem SMP, com software de gestão para atendimento das
necessidades dos órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica e
fundacional da Prefeitura Municipal de Araguaína Tocantins.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;

PORTARIA Nº 36 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
O
SECRETÁRIO
EXECUTIVO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso
de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria de n. 04 de 01 de
janeiro de 2021 e Portaria n° 229, de 11 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO o Art. 1 da Lei nº 1323/93, que versa sobre
licença para tratar de interesse particular;
CONSIDERANDO a Portaria nº 048/2020 publicada no D.O.M
1990 DE em 03 de fevereiro de 2020, que concede o servidor prorrogação
de licença para tratar de interesse particular;
CONSIDERANDO o requerimento administrativo de retorno da
Licença por Interesse Particular por parte do servidor ANDRE AMORIM
DE SOUZA conforme processo nº 2021000976, de 21/01/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder, o RETORNO às suas atividades normais,
a partir de 01 de fevereiro de 2021, do servidor ANDRE AMORIM
DE SOUZA, matrícula: 25338, Monitor do Peti, lotado na Secretaria
Municipal de Ação Social, Trabalho e Habitação.
Art. 2º Determinar à Superintendência de Pessoas para que
proceda com as anotações devidas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 04/2021
PORTARIA Nº 37 DE 27 DE JANEIRO 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Portaria de n° 04 de 01 de janeiro de 2021 e
Portaria n° 229, de 11 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO o Art. 90 da Lei nº 1323/93, que versa sobre
licença para tratar de interesse particular;
CONSIDERANDO a Portaria nº. 041/2019 de 25/01/2019 no
D.O.M 1739 que concede a servidora licença para tratar de interesse
particular;
CONSIDERANDO a solicitação da servidora KATYELEN
MAGALHAES PASSOS, conforme protocolo 2021000035, prorrogação
de licença para interesse particular.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER a KATYELEN MAGALHAES PASSOS,
matrícula: 20965, Técnico I - Farmacêutico, lotada na Secretaria
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Municipal de Saúde, PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR, por um período de 02 (dois) anos, a partir
de 01 de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2023, não fazendo jus a
qualquer remuneração ou vantagens.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

Art. 2º Determinar à Superintendência de Gestão de Pessoas
para que proceda com as anotações devidas.

REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 04/2021

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 04/2021
PORTARIA Nº 38 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Portaria de n° 04 de 01 de janeiro de 2021 e
Portaria n° 229, de 11 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO o Art. 90 da Lei nº 1323/93, que versa sobre
licença para tratar de interesse particular;
CONSIDERANDO o requerimento de solicitação de Licença
para Interesse Particular, da servidora NHAJARA SOARES MARINHO,
matricula n° 19931, nos termos do processo administrativo protocolado
sob o nº 20210009811 de 26/10/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER a NHAJARA SOARES MARINHO, Tecnico
I - Cirurgiã Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA
PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, por um período de 02
(dois) anos, a partir de 08 de fevereiro de 2021 a 07 de janeiro de 2023
não fazendo jus a qualquer remuneração ou vantagens.
Art. 2º Determinar à Superintendência de Gestão de Pessoas
para que proceda com as anotações devidas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 04/2021
PORTARIA Nº 39 DE 27 DE JANEIRO 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Portaria de n° 04 de 01 de janeiro de 2021 e
Portaria n° 229, de 11 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO o Art. 90 da Lei nº 1323/93, que versa sobre
licença para tratar de interesse particular;
CONSIDERANDO a Portaria nº. 076/2019 de 18/02/2019 no
D.O.M 1759 que concede a servidora licença para tratar de interesse
particular;
CONSIDERANDO a solicitação da servidora TEREZINHA DE
JESUS PEREIRA, conforme protocolo 2021000084, prorrogação de
licença para interesse particular.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER a TEREZINHA DE JESUS PEREIRA,
matrícula: 19807, Auxiliar De Odontologia, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR, por um período de 02 (dois) anos, a partir
de 25 de fevereiro de 2021 a 24 de fevereiro de 2023, não fazendo jus a
qualquer remuneração ou vantagens.
Art. 2º Determinar à Superintendência de Gestão de Pessoas
para que proceda com as anotações devidas.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO
PORTARIA N° 11 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os servidores: ADRIANO GONÇALVES
GUIMARÃES matricula n° 43.260 e LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO
matricula n° 43457 para sem prejuízo de suas atribuições normais
exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e
Atestador do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização e
acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades
desta Pasta, de acordo com o processo n° 2474.0003660/2014:
N° DO CONTRATO

CONTRATADA

008/2014

ADERSON ELIAS DA COSTA

OBJETO: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro
Dia, localizado na Av. Ademar Vicente Ferreira n° 514, Setor Noroeste.
Art. 2° - São atribuições do Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providência para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providencias necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
critérios orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório,
acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Termo de
Referência e nas cláusulas presente no Contrato, conforme determina o
art. 69 da Lei Federal 8.666/93;
Art. 3° - Designar a servidor, ADRIANO GONÇALVES
GUIMARÃES, matricula n° 43.260, para atestar e acompanhar, fiscalizar
e comprovar o recebimento da prestação de serviços do contrato
supracitado;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port.: 09 01/01/2021
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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PORTARIA N° 12 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;
RESOLVE:

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e
Atestador do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização e
acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades
desta Pasta, de acordo com o processo n°2019007327:
N° DO CONTRATO
015/2018

Art. 1° - Designar os servidores: ADRIANO GONÇALVES
GUIMARÃES matricula n° 43.260 e LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO
matricula n° 43.457 para sem prejuízo de suas atribuições normais
exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e
Atestador do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização e
acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades
desta Pasta, de acordo com o processo n° 2474.0002195/2018:
N° DO CONTRATO

CONTRATADA

020/2018

ANA PRISCILA SANTIAGO SANTOS

OBJETO: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do SCFVServiço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, localizado na Av.
Brasil s/n, Setor Costa Esmeralda.
Art. 2° - São atribuições do Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providência para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providencias necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
critérios orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório,
acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Termo de
Referência e nas cláusulas presente no Contrato, conforme determina o
art. 69 da Lei Federal 8.666/93;
Art. 3° - Designar a servidor, ADRIANO GONÇALVES
GUIMARÃES, matricula n° 43.260, para atestar e acompanhar, fiscalizar
e comprovar o recebimento da prestação de serviços do contrato
supracitado;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port: 09 01/01/2021
PORTARIA N° 13 DE 26 JANEIRO DE 2021.
A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os servidores: ADRIANO GONÇALVES
GUIMARÃES matricula n° 43.260 e LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO,
matricula n° 43.457 para sem prejuízo de suas atribuições normais

CONTRATADA
MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO

OBJETO: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa Lar,
localizado na rua Liberdade, nº 550, Setor Noroeste.
Art. 2° - São atribuições do Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providência para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providencias necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
critérios orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório,
acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Termo de
Referência e nas cláusulas presente no Contrato, conforme determina o
art. 69 da Lei Federal 8.666/93;
Art. 3° - Designar a servidor, ADRIANO GONÇALVES
GUIMARÃES, matricula n° 43.260, para atestar e acompanhar, fiscalizar
e comprovar o recebimento da prestação de serviços do contrato
supracitado;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port: 09 01/01/2021
PORTARIA N° 14 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os servidores: ADRIANO GONÇALVES GUIMARÃES
matricula n° 43.260 e LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO, matricula
n° 43457 para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem,
respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e Atestador do Contrato
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo
com o processo n° 2474.0000836/2014:
N° DO CONTRATO
009/2013

CONTRATADA
TÂNIA MARIA PEREIRA

OBJETO: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do CREAS
– Centro de Referência da Assistência Social, localizado na Av. Getúlio
Vargas, n° 194, Centro.
Art. 2° - São atribuições do Fiscal:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providência para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providencias necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
critérios orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório,
acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Termo de
Referência e nas cláusulas presente no Contrato, conforme determina o
art. 69 da Lei Federal 8.666/93;
Art. 3° - Designar a servidor, ADRIANO GONÇALVES
GUIMARÃES, matricula n° 43.260, para atestar e acompanhar, fiscalizar
e comprovar o recebimento da prestação de serviços do contrato
supracitado;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port: 09 01/01/2021
PORTARIA N° 15 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;

Art. 1° - Designar os servidores: ADRIANO GONÇALVES
GUIMARÃES matricula n° 43260 e LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO,
matricula n° 43.457 para sem prejuízo de suas atribuições normais
exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e
Atestador do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização e
acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades
desta Pasta, de acordo com o processo n° 2474.0001398/2015:
005/2015

V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providencias necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
critérios orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório,
acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Termo de
Referência e nas cláusulas presente no Contrato, conforme determina o
art. 69 da Lei Federal 8.666/93;
Art. 3° - Designar a servidor, ADRIANO GONÇALVES
GUIMARÃES, matricula n° 43.457, para atestar e acompanhar, fiscalizar
e comprovar o recebimento da prestação de serviços do contrato
supracitado;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port: 09 01/01/2021
PORTARIA N° 16 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os servidores: PEDRO HENRIQUE AGUIAR
SILVA matricula n° 43.122 e LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO matricula
n° 43457 para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem,
respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e Atestador do Contrato
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo
com o processo n° 2019001905:
N° DO CONTRATO
004/2019

RESOLVE:

N° DO CONTRATO

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021

CONTRATADA
WANDERLY ALVES SALES

OBJETO: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do SCFVServiço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, localizado na Av.
Anhanguera s/n, Setor Novo Horizonte.
Art. 2° - São atribuições do Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providência para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

CONTRATADA
M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

OBJETO: Prestação de Serviço de Locação de Veículos sem o
fornecimento de motorista e combustível
Art. 2° - São atribuições do Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providência para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providencias necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
critérios orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório,
acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Termo de
Referência e nas cláusulas presente no Contrato, conforme determina o
art. 69 da Lei Federal 8.666/93;

José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port: 09 01/01/2021

Art. 3° - Designar a servidor, PEDRO HENRIQUE AGUIAR SILVA,
matricula n°43.122 para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o
recebimento da prestação de serviços do contrato supracitado;

PORTARIA N° 18 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port. 09 01/01/2021

PORTARIA N° 17 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os servidores: PEDRO HENRIQUE AGUIAR
SILVA matricula n°43.122 e LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO matricula
n°43.457 para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem,
respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e Atestador do Contrato
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo
com o processo n° 2019001897:
N° DO CONTRATO
003/2019

CONTRATADA
VITOR CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

OBJETO: Prestação de Serviço de Locação de Veículos sem o
fornecimento de motorista e combustível
Art. 2° - São atribuições do Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providência para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providencias necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
critérios orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório,
acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Termo de
Referência e nas cláusulas presente no Contrato, conforme determina o
art. 69 da Lei Federal 8.666/93;
Art. 3° - Designar a servidor, PEDRO HENRIQUE AGUIAR SILVA,
matricula n° 43.122 para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o
recebimento da prestação de serviços do contrato supracitado;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os servidores: LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO
matricula n° 43.457 e PEDRO HENRIQUE AGUIAR SILVA, matricula
n°43.122 para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem,
respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e Atestador do Contrato
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo
com o processo n° 2474.038.144.0000079/2017:
N° DO CONTRATO
030/2017

CONTRATADA
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento,
implantação e operação de sistema informatizado e integrado com
utilização de cartões magnéticos via WEB de abastecimento que permita a
aquisição de combustíveis, através de uma rede de postos credenciados,
para atender à frota própria de veículos da Prefeitura Municipal de
Araguaína – TO, ou a serviço desta, propiciando à CONTRATANTE
gestão das informações bem como, disponibilizar 01 (uma) máquina, em
regime de comodato sem ônus para a CONTRATANTE, para registro de
dados dos veículos que irão abastecer.
Art. 2° - São atribuições do Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providência para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providencias necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
critérios orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório,
acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Termo de
Referência e nas cláusulas presente no Contrato, conforme determina o
art. 69 da Lei Federal 8.666/93;
Art. 3° - Designar ao servidor, LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO
matricula n° 43.457, para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o
recebimento da prestação de serviços do contrato supracitado;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port. 09 01/01/2021
PORTARIA N° 19 DE 26 JANEIRO DE 2021.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os servidores: LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO
matricula n° 43.457 e PEDRO HENRIQUE AGUIAR SILVA, matricula
n° 43.122 para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem,
respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e Atestador do Contrato
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo
com o processo n° 2017082681:
N° DO CONTRATO
035/2017

CONTRATADA
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento de manutenção
preventiva e corretiva de veículos através da utilização de cartões
magnéticos via WEB, para atender à frota própria de veículos da
Prefeitura Municipal de Araguaína – TO, ou a serviço desta, propiciando
à CONTRATANTE gestão das informações bem como, disponibilizar
01 (uma) máquina, em regime de comodato sem ônus para a
CONTRATANTE, para registro de dados dos veículos que irão abastecer.
Art. 2° - São atribuições do Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providência para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providencias necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
critérios orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório,
acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Termo de
Referência e nas cláusulas presente no Contrato, conforme determina o
art. 69 da Lei Federal 8.666/93;
Art. 3° - Designar ao servidor, LAERCIO DE OLIVEIRA PRADO
matricula n° 43.457 para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o
recebimento da prestação de serviços do contrato supracitado;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port. 09 01/01/2021

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
O Secretário Municipal de Captação e Gestão de Recursos, no
uso de suas atribuições legais conferidas, através da portaria de nº 016
de 01 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO a INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCE/ TO
Nº 3, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017, com intuito de propiciar maior
efetividade nas ações de fiscalização realizadas pelo controle externo;
CONSIDERANDO a descentralização administrativa pública
implantada neste Município como forma de desburocratizar os serviços
públicos administrativos, conforme determina o princípio da eficiência,
previsto no art. 37 da CF/88;
CONSIDERANDO o objetivo de trazer clareza, veracidade e a
garantia ao cidadão, bem como o direito amplo ao acesso à informação;
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR a servidora Suiany Esteffanny Gomes
Ribeiro, Matricula 42707, que exerce a função de assessor técnico
V nomeado através da Portaria 084/2021, às seguintes competências:
I. Assinar, encaminhar e responder ofícios e despachos que
tramitarem no âmbito da Administração Pública Municipal no que pese
ao SICAP-LCO do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins;
II. Permissão para acessar e assinar todas as fases, conforme
designado pelo Gestor, junto ao CADUN (Cadastro Único Do Tribunal
de Contas);
Parágrafo único - O disposto nesta portaria não se aplica para
assinatura e publicação de atos oficiais, salvo exclusivamente o que
autoriza o artigo 1° desta portaria.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
KAROLINE KELLY DA SILVA
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE
RECURSOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CEI MUL BOANICE BOTELHO KALIL
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 08/2020
PROCESSO Nº 062/2020
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO
CEI BOANICE BOTELHO KALIL
CONTRATADA: ARANET COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2021
OBJETO: Prestação de Serviços de Internet
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28 de janeiro de 2021 a 28 de janeiro de
2022.
VALOR TOTAL: R$ 1.668,00 (um mil e seiscentos e sessenta e oito
reais).
FONTE DE RECURSO: AUTONOMIA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, nos termos do
inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações.
Araguaína-TO, 29 de janeiro de 2021.

SECRETARIA DE CAPTAÇÃO E
GESTÃO DE RECURSOS
PORTARIA N°03, DE 27 DE JANEIRO DE 2020
Delega competência a servidor da
forma que específica.

Publique-se
Léia Mendes de Araújo Bruno de Assis
Presidente da Associação
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 001/2021
PROCESSO Nº: 004/2021
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E METRES DO
CEI BOANICE BOTELHO KALIL
CONTRATADA: Estratégia Contábil Sociedade Simples LTDA - ME
DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro 2021
OBJETO: Prestação de Serviços Contábeis
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2021 a 31/12/2021
VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 ( quatro mil e oitocentos reais)
FONTE DE RECURSO: Autonomia Financeira
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, nos termos do Art.
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.
Araguaína-TO, 29 de janeiro de 2021
Publique-se
Leia Mendes Araújo Bruno de Assis
Presidente da Associação
PORTARIA Nº 003, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO CEI SÃO
JOSE OPERARIO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores: Cristiane Lopes Noleto Batista,
matrícula nº 24497 ,Cristiane Sousa Santos Magalhães matrícula
nº 29383, para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem,
respectivamente, a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo
especificado, referente à fiscalização e acompanhamento dos citados
contratos, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino, de
acordo com o Processo n° 004/2021
Nº do contrato
001/2021

Empresa
ESTRATÉGIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA -ME

Objetivo: Prestação de Serviços Contábeis.

Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO (A) ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E
METRES DO CEI BOANICE BOTELHO KALIL aos 29 (vinte e nove )
dias do mês de janeiro do ano de 2021.
LEIA MENDES DE ARAÚJO BRUNO DE ASSIS
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
PORTARIA Nº 004, DE 25 DE JANEIRO 2021.
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO CEI
BOANICE BOTELHO KALIL, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE
Art. 1º - Designar o servidor: Cristiane Lopes Noleto Batista,
Coordenadora Pedagógica, matrícula nº 24497 e Cristiane Sousa Santos
Magalhães, Professora, matrícula nº 29383, para sem prejuízo de suas
atribuições normais exercerem, respectivamente, a função de Fiscal e
Suplente do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização e
acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades
desta Unidade de Ensino, de acordo com o Processo nº 062/2020:
Nº do contrato
008/2020

Empresa

Aranet Comunicação LTDA

Objeto: Prestação de Serviço de Internet
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO (A) PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO
DE PAIS E MESTRES DO CEI BOANICE BOTELHO KALIL aos 29 (vinte
e nove ) dias do mês de janeiro do ano de 2021.
LÉIA MENDES DE ARAÚJO BRUNO DE ASSIS
Presidente da Associação
CEI NOSSA SENHORA DOS MILAGRES
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 02/2021
PROCESSO Nº 06/2021
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO
CEI NOSSA SENHORA DOS MILAGRES
CONTRATADA: ESTRATÉGIA CONTABIL LTDA - ME
DATA DA ASSINATURA: 14 Janeiro de 2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
VIGÊNCIA DO CONTRATO: JANEIRO a DEZEMBRO.
VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 ( TRES MIL E NOVECENTOS REAIS).
FONTE DE RECURSO: AUTONOMIA FINANCEIRA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, nos termos do
inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Araguaína-TO, 14 de Janeiro de 2021.
Publique-se
Cássia Soares Costa Pires
Presidente da Associação de Apoio de Pais e Mestres do CEI Nossa
Senhora dos Milagres
PORTARIA Nº 06, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.
			
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO CEI
NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores: Aline Paula F. Mariano, matrícula
nº 15469621 e Maria Iraci Carvalho Viveiros, matrícula nº 15465803, para
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente,
a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente
à fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Unidade de Ensino, de acordo com o Processo n.º
01/2020:
Nº do contrato
001/2021

Empresa
ESTRATÉGIA CONTABIL LTDA - ME

Objeto: Monitoramento e Segurança Ostensiva
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
CONTRATADA: J. M. B. Guimarães - ME.
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2021.
OBJETO: Prestação de Serviços Contábeis.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Janeiro à Dezembro de 2021.
VALOR TOTAL: R$ 3.780,00 (Três mil, setecentos e oitenta reais).
FONTE DE RECURSO: Autonomia Financeira.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de licitação, nos termos do inciso
II do art. 24 da lei federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.
Araguaína,TO 27 de janeiro de 2021.
Publique-se
FRANCISLEYDE NASCIMENTO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Associação de Apoio de Pais e Mestres do CEI Municipal
Sítio da Dona Benta
PORTARIA Nº 02, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
		
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SÍTIO DA DONA BENTA no uso
de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores: ALÂNDIA KARLA VIEIRA
TRIGUEIRO e VALDIZA CARNEIRO PAZ, para sem prejuízo de suas
atribuições normais exercerem, respectivamente, a função de Fiscal
e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização
e acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades
desta Unidade de Ensino, de acordo com o Processo n.º 004/2021:
Nº DO CONTRATO
01/2021

EMPRESA
J. M. B Guimarães - ME

OBJETO: Prestação de Serviços Contábeis.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:

GABINETE DO (A) PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO
DE PAIS E MESTRES DO CEI NOSSA SENHORA DOS MILAGRES aos
14 (Quatorze) dias do mês de JANEIRO do ano de 2021.

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais e elaborar a folha de pagamento;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

CASSIA SOARES COSTA PIRES
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
CEI MUNICIPAL SÍTIO DA DONA BENTA
ARAGUAÍNA-TO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 01/2021
PROCESSO Nº: 004/2021
CONTRATANTE: Associação de Apoio de Pais e Mestres do Centro de
Educação Infantil Municipal Sítio da Dona Benta.

GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE
PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL
SÍTIO DA DONA BENTA, aos 27 (vinte e sete dias) do mês de JANEIRO
de 2021.
FRANCISLEYDE NASCIMENTO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Associação de Apoio de Pais e Mestres do CEI
Municipal Sítio da Dona Benta
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NOGUEIRA
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
PORTARIA Nº 002 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA
MUNICIPAL JOSÉ NOGUEIRA, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
DESIGNAR As servidoras: Áurea Fernanda Rodrigues da Silva,,
matrícula nº 7001 e Luzidete Alves dos Santos, matrícula nº 39082, para
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente,
a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente
á fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Unidade de Ensino, de acordo com o processo nº
002/2021:
Nº DO CONTATO

EMPRESA

002/2021

ESTRATÉGIA CONTÁBIL LTDA - ME

Objeto: Prestação de serviços contábeis.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE
PAIS E MESTRES DO NUCLEO RURAL I, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de janeiro de 2021.
RITA DE CÁSSIA CARVALHO DO AMARAL
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
NÚCLEO RURAL III
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
PORTARIA Nº 003 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO NÚCLEO
RURAL III, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
DESIGNAR. As servidoras: Áurea Fernanda Rodrigues da Silva,,
matrícula nº 7001 e Luzidete Alves dos Santos, matrícula nº 39082 para
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente,
a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente
á fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Unidade de Ensino, de acordo com o processo nº

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
003/2021:
Nº DO CONTATO

EMPRESA

003/2021

ESTRATÉGIA CONTÁBIL LTDA - ME

Objeto: Prestação de serviços contábeis.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE
PAIS E MESTRES DO NUCLEO RURAL I, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de janeiro de 2021.
RITA DE CÁSSIA CARVALHO DO AMARAL
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
NÚCLEO RURAL II
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
PORTARIA Nº 002 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO NÚCLEO
RURAL II, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
DESIGNAR. As servidoras: Áurea Fernanda Rodrigues da Silva,
matrícula nº 7001 e Luzidete Alves dos Santos, matrícula nº 39082, para
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente,
a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente
á fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Unidade de Ensino, de acordo com o processo nº
002/2021:
Nº DO CONTATO

EMPRESA

002/2021

ESTRATÉGIA CONTÁBIL LTDA - ME

Objeto: Prestação de serviços contábeis.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
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III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 003 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE
PAIS E MESTRES DO NUCLEO RURAL I, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de janeiro de 2021.
RITA DE CÁSSIA CARVALHO DO AMARAL
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
NÚCLEO RURAL I
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
PORTARIA Nº 002 DE 27DE JANEIRO DE 2021.
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO NÚCLEO
RURAL I, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
DESIGNAR. As servidoras: Áurea Fernanda Rodrigues da Silva,
matrícula nº 7001 e Luzidete Alves dos Santos, matrícula nº 39082, para
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente,
a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente
á fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Unidade de Ensino, de acordo com o processo nº
002/2021:
Nº DO CONTATO

EMPRESA

002/2021

ESTRATÉGIA CONTÁBIL LTDA - ME

Objeto: Prestação de serviços contábeis.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE
PAIS E MESTRES DO NUCLEO RURAL I, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de janeiro de 2021.
RITA DE CÁSSIA CARVALHO DO AMARAL
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA
ARAGUAÍNA-TOCANTINS

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA
MUNICIPAL SANTA ROSA, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
DESIGNAR As servidoras: Áurea Fernanda Rodrigues da Silva,,
matrícula nº 7001 e Luzidete Alves dos Santos, matrícula nº 39082, para
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente,
a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente
á fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Unidade de Ensino, de acordo com o processo nº
003/2021:
Nº DO CONTATO

EMPRESA

003/2021

ESTRATÉGIA CONTÁBIL LTDA - ME

Objeto: Prestação de serviços contábeis.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE
PAIS E MESTRES DO NUCLEO RURAL I, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de janeiro de 2021.
RITA DE CÁSSIA CARVALHO DO AMARAL
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
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ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
PORTARIA Nº 002 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA
MUNICIPAL SANTA TEREZA, no uso de suas atribuições legais.

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de licitação, nos termos do inciso
II do Art. 24 de Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.
Araguaína – Estado do Tocantins, 27 de Janeiro de 2021.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Wellton Jonh Pereira Santos Almeida
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

RESOLVE:
DESIGNAR As servidoras: Áurea Fernanda Rodrigues da Silva,,
matrícula nº 7001 e Luzidete Alves dos Santos, matrícula nº 39082, para
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente,
a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente
á fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Unidade de Ensino, de acordo com o processo nº
002/2021:
Nº DO CONTATO

EMPRESA

002/2021

ESTRATÉGIA CONTÁBIL LTDA - ME

Objeto: Prestação de serviços contábeis.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE
PAIS E MESTRES DO NUCLEO RURAL I, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de janeiro de 2021.
RITA DE CÁSSIA CARVALHO DO AMARAL
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BUENO DE FREITAS
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO N° 001/2021.
PROCESSO N° 006/2021.
CONTRATANTE: Associação de Apoio da Escola Municipal Francisco
Bueno de Freitas
CONTRATADO: AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR
OBJETO: Serviços Contábeis
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 de Janeiro de 2021 a 14 de Janeiro de
2022
VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais)
FONTE DE RECURSO: Autonomia Financeira
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação.

ESCOLA MUNICIPAL GENTIL FERREIRA BRITO
ARAGUAÍNA – TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 001/2021
PROCESSO Nº 003/2021
CONTRATANTE: Associação de Apoio da Escola Municipal Gentil
Ferreira Brito
CONTRATADA: AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR - CNPJ:
16.629.584/0001-07
DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2021.
OBJETO: Do presente contrato a prestação de serviço de assessoria
contábil em geral, em especial: elaboração e transmissão das
declarações fiscais: DIPJ, RAIS, DIRF, DCTF, SEFIP, outras declarações
que porventura a CONTRATANTE tenha necessidade, emissão de
certidões negativas; contabilização da movimentação financeira mensal,
elaboração de balancetes; elaboração dos livros contábeis anuais:
diário, razão, com o balanço patrimonial consolidado.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/01/2021 a 27/01/2022.
VALOR TOTAL: R$ 3.840,00 (três mil e oitocentos quarenta reais).
FONTE DE RECURSO: Autonomia Financeira
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, nos termos do
inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações.
Araguaína – TO, 27 de janeiro de 2021.
Publique-se
Maria Lucirene Alves de Sousa Moura Fé
Presidente da Associação
PORTARIA Nº 002/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
		
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTIL
FERREIRA BRITO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores: Osmário Chaves de Araújo,
matrícula nº 8268600 e Claudia Vicente da Silva Costa, matrícula nº
15466805, para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem,
respectivamente, a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo
especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do citado
contrato, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino, de
acordo com o Processo n.º 003/2021:
Nº DO CONTATO
001/2021

EMPRESA
AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR
CNPJ: 16.629.584/0001-07

Objeto: Elaboração e transmissão das declarações fiscais: DIPJ, RAIS,
DIRF, DCTF, SEFIP, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,
INSS, FGTS outras declarações que porventura tenha necessidade,
emissão de certidões negativas; contabilização da movimentação
financeira mensal, emitindo os respectivos balancetes; elaboração
dos livros contábeis anuais: diário, razão, com o balanço patrimonial
consolidado.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
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encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI - Justificar ocorrências e promover o atendimento de
diligências quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - Manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - Exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA
ESCOLA MUNICIPAL GENTIL FERREIRA BRITO aos 27 (vinte sete)
dias do mês de janeiro do ano de 2021.
Maria Lucirene Alves de Sousa Moura Fé
Presidente da Associação
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA DIAS DA SILVA
ARAGUAÍNA TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 004/2021
PROCESSO Nº 001/2021
CONTRATANTE: Associação Renascer da Escola Municipal Professora
Josefa Dias da Silva
CONTRATADO: Amaury Maciel dos Santos Aguiar.
DATA DA ASSINATURA: 27 DE JANEIRO DE 2021.
OBJETO: Serviço escrituração contábil, diário & razão, elaboração e
apresentação de obrigações, assessoria como: Declaração junto a
Receita Federal, Municipal e Estadual mais o balanço entre outros no
período de 01/01/2021 à 31/12/2021.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04/01/2021 à 04/01/2022.
VALOR TOTAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
FONTE DE RECURSO: Autonomia Financeira
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, nos termos do
inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações.
Araguaína-TO, 27 de Janeiro de 2021.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Francisca Kelley Coelho Rodrigues Alencar
Presidente da Associação
PORTARIA Nº 009, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
		
A ASSOCIAÇÃO RENASCER DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA JOSEFA DIAS DA SILVA, no uso de suas atribuições
legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar as servidoras: Izabel Cristina dos Santos Lima
(Secretária Escolar) matrícula 41852, Dinalva Sousa Santos (Professora),
matrícula 29424 para, sem prejuízo de suas atribuições normais
exercerem, respectivamente, a função de Fiscal e Suplente do Contrato
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo
com o Processo n.º 001/2021:
Nº DO CONTATO

EMPRESA

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
004/2021

AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR

Objeto: É objeto do presente contrato a prestação de serviços: elaboração
e transmissão das declarações fiscais: DIPJ, RAIS, DIRF, DCTF, SEFIP,
outras declarações que porventura tenha necessidade, emissão de
certidões negativas; contabilização da movimentação financeira mensal,
emitindo os respectivos balancetes; elaboração dos livros contábeis
anuais: diário, razão, com o balanço patrimonial consolidado.
Também é objeto do presente contrato a prestação de serviços de
Recursos Humanos/Departamento pessoal, incluindo: Elaboração de
contratos, Folha de pagamento, recibo de pagamento, FGTS, INSS,
Rescisões e demais obrigações relativos ao pessoal.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO RENASCER
DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA DIAS DA SILVA aos
27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro do ano de 2021.
Francisca Kelley Coelho Rodrigues Alencar
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL LÉIA RAQUEL DIAS MOTA
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 001/2021.
PROCESSO Nº 004/2021.
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL
LÉIA RAQUEL DIAS MOTA.
CONTRATADA: AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR.
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2021.
OBJETO: Prestação de Serviço de Assessoria Contábil em geral.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/01/2021 a 31/12/2021.
VALOR TOTAL: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).
FONTE DE RECURSO: Autonomia Financeira.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, nos termos do
inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações.
Araguaína-TO, 26 de janeiro de 2021.
Publique-se
Claudemir Coelho Feitosa
Presidente da Associação
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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PORTARIA Nº 003, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
			
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO ESCOLA MUNICIPAL LÉIA
RAQUEL DIAS MOTA, no uso de suas atribuições legais.

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
Araguaína – Estado do Tocantins, 26 de Janeiro de 2021.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Alcirene Peres Roriz
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

R E S O L V E:
Art. 1º -: Designar os servidores: Claudemir Coelho
Feitosa, matrícula nº8214700 e Luciene Oliveira Camilo, matrícula
nº15472483, para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem,
respectivamente, a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo
especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do citado
contrato, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino, de
acordo com o Processo n.º 004/2021:
Nº DO CONTATO
001/2021

EMPRESA
AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR

Objeto: Prestação de serviço de assessoria contábil em geral.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO (A) PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO
DA ESCOLA MUNICIPAL LÉIA RAQUEL DIAS MOTA aos 26 (vinte e
seis) dias do mês de janeiro do ano de 2021.
CLAUDEMIR COELHO FEITOSA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA LUZ
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO N° 001/2021.
PROCESSO N° 004/2021.
CONTRATANTE: Associação de Apoio da Escola Municipal Maria da
Conceição Costa Luz.
CONTRATADO: Amaury Maciel dos Santos Aguiar
OBJETO: Serviços Contábeis
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro
de 2021
VALOR TOTAL: R$ 3.540,00 (Três mil e quinhentos e quarenta reais)
FONTE DE RECURSO: Autonomia Financeira
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de licitação, nos termos do inciso
II do Art. 24 de Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.

PORTARIA Nº02/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
		
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA
DA CONCEIÇÃO COSTA LUZ, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores: Jucirande da Silva Carneiro ,
matrícula nº 3092900 e Dimas Martins Mota, matrícula nº 7012, para
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente,
a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente
à fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Pasta, de acordo com o Processo n.º 004/2021:
Nº DO CONTATO
001/2021

EMPRESA
AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR

Objeto: Serviços Contábeis.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO(A) PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO
DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA LUZ ao 26
(vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2021.
ALCIRENE PERES RORIZ
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BATISTA
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO N° 02/2021.
PROCESSO N° 02/2021.
CONTRATANTE: Associação de Apoio da Escola Municipal Tomaz
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Batista
CONTRATADO: AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR
OBJETO: Serviços Técnicos Contábeis.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Será de 12 meses com data inicial dia 01
de janeiro de 2021.
VALOR TOTAL: R$ 3840,00 (três mil, oitocentas e quarenta reais),
FONTE DE RECURSO: Autonomia Financeira.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de licitação, nos termos do inciso
II do Art. 24 de Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.
Araguaína – Estado do Tocantins, 25 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Josy Sandra Moreira Silva
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA
ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BATISTA

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
CEI MUNICIPAL PREFEITO JOÃO BATISTA DE JESUS RIBEIRO
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 01/2021
PROCESSO Nº: 004/2021
CONTRATANTE: Associação de Apoio de Pais e Mestres do Centro de
Educação Infantil Municipal Prefeito João Batista de Jesus Ribeiro.
CONTRATADA: ESTRATÉGIA CONTÁBIL LTDA –ME.
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2021.
OBJETO: Prestação de Serviços Contábeis.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Janeiro à Dezembro de 2021.
VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 (Três Mil e Novecentos Reais).
FONTE DE RECURSO: Autonomia Financeira.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de licitação, nos termos do inciso
II do art. 24 da lei federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.
Araguaína-TO, 27 de janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 002, 25 DE JANEIRO DE 2021.
		
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ
BATISTA, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores Érika Gomes do Prado, matrícula
nº 17722 e Zaira Pires dos Santos, matrícula nº 7932, para sem prejuízo
de suas atribuições normais, exercerem respectivamente as funções
de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente à
fiscalização e acompanhamento do citado contrato, para atender as
necessidades desta Unidade de Ensino, de acordo com o Processo n.º
02/2021:
Nº DO CONTATO
002/2021

EMPRESA
AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR

Objeto: Serviço de cerca elétrica e monitoramento eletrônico de alarme
em sua central, com o auxílio do equipamento cedido em comodato.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete da presidente da ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA
ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BATISTA, aos 25 (vinte e cinco) dias do
mês de janeiro do ano de 2021.
JOSY SANDRA MOREIRA SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

Publique-se
ALESSANDRA DANTAS TAVARES RIBEIRO
Presidente da Associação de Apoio de Pais e Mestres do CEI Municipal
Prefeito João Batista de Jesus Ribeiro
PORTARIA Nº 02, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
		
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PREFEITO JOÃO BATISTA DE
JESUS RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar as servidoras: ADRIANA ALVES MATIAS
SOUZA e FERNANDA ROCHA, para sem prejuízo de suas atribuições
normais exercerem, respectivamente, a função de Fiscal e Suplente do
Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento
do citado contrato, para atender as necessidades desta Unidade de
ENSINO, de acordo com o Processo nº 004/2021:
Nº DO CONTATO
001/2021

EMPRESA
AMAURY MACIEL DOS SANTOS AGUIAR

Objeto: Prestação de Serviços Contábeis.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE
PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL
PREFEITO JOÃO BATISTA DE JESUS RIBEIRO aos 27 (vinte e sete)
dias do mês de janeiro do ano de 2021.
ALESSANDRA DANTAS TAVARES RIBEIRO
Presidente da Associação de Apoio de Pais e Mestres do CEI Municipal
Prefeito João Batista de Jesus Ribeiro

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
nº 8.666/93, no Art. 24 inciso XXII e, Art. 25 inciso l, no que tange
Dispensa e a Inexigibilidade para fornecimento de energia elétrica, para
atendimento Secretaria Municipal de Saúde e, seus anexos, no valor
total de R$ 1.100.000,00 (Um Milhão e Cem Mil Reais). em favor da
empresa, ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
Araguaína, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

DE

SAÚDE,

ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORT. Nº 07/2021
PORTARIA/GAB/SMS Nº 012/2021 DE 26 DE JANEIRO DE 2021

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:

PROCESSO: 2020005073
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura
ASSUNTO: Concorrência Internacional 010/2020 - Pavimentação e
Drenagem Calçadas com Acessibilidade, Sinalização Viária no Setor
Xixebal obra do projeto de Saneamento Integrado de Araguaína.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Transcorrido o prazo legal de recursos e tendo em vista o que
consta no processo, em especial o Parecer Técnico constante nas folhas
2.610 e 2.611, e na Ata de Julgamento de Proposta folha 2.612, referente
à CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 010/2020, manifestando quanto
à regularidade do procedimento licitatório para a contratação de
empresa para serviços de Pavimentação e Drenagem Calçadas com
Acessibilidade, Sinalização Viária no Setor Xixebal obra do projeto de
Saneamento Integrado de Araguaína, HOMOLOGO O RESULTADO que
chegou da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal
da Administração, fundamentada na Lei Federal 8.666/93, que teve
como primeira colocada a empresa V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE
TRANSPORTES EIRELI, CNPJ nº 21.445.159/0001-90, ADJUDICANDO
o certame em seu favor e CONVOCANDO-A para que, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, apresente a documentação que comprove os requisitos
para contratação da mesma, conforme Cláusula 6, itens 6.1.3 e 6.1.3.1
do Termo de Referência: “Comprovar, como requisito para contratação,
sob pena de desclassificação da proposta, caso em que será chamado
o segundo colocado e assim por diante, disponibilidade de usina de
CBUQ instalada e apta a operar, cuja distância não inviabilize técnica e
financeiramente o fornecimento no local das obras situadas no município
de Araguaína - TO”.
As demais empresas, respectivamente segunda, terceira,
quarta colocadas no certame, são: TECCON S/A CONSTRUÇÃO
E
PAVIMENTAÇÃO,
CNPJ
00.635.391/0001-10,
SOBRADO
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 01.419.308/0001-39 e COCENO
CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CNPJ 38.146.510/0001-44.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês janeiro de 2021.
Simão Moura Fé Ribeiro
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 008/2021

SECRETARIA DA SAÚDE

Art.1º - Designar o Servidor, o Sr. Uvelton Firmino dos Santos,
sob matricula n° 43277, para sem prejuízo de suas atribuições normais
exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal, Atestador dos
Contratos abaixo especificados, para fiscalização e acompanhamento
dos citados contratos, a fim de atender as necessidades desta Pasta, de
acordo com o Processo nº 2020011903.
Nº CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA

004/2021

HARLEM DIAS DA COSTA-ME

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de impressora laser
multifuncional com função de copiadora, impressora e scanner, com material de consumo
incluso (toner, cilindro e outros) e com assistência técnica durante o período contratual
incluindo peças de reposição e mão de obra técnica, para manutenção das atividades no
âmbito da Atenção Primária em Saúde, desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde do
Município de Araguaína/TO.

Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I – acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II – anotar em registro próprio, na forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito à Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III – determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório à Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV – relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V – opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI – justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimento dos materiais;
VIII – observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX – manifestar-se por escrito, mensalmente, na forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X – exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o Art. 69, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Processo n°: 2021000396
Interessado: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
Assunto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 07/2021

DESPACHO Nº 04/2020 – Tendo em vista o que consta deste
processo, notadamente dos fundamentos constantes do DESPACHO
Nº 001/2021, da DIRETORIA DE COMPRAS SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, bem como o Parecer Jurídico nº 034/2021, emitido pela
Procuradoria Geral do Município, RATIFICO nos termos da lei Federal

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 003/2020
Primeiro Aditivo ao Termo de Parceria nº 003/2020
Partícipes: Secretaria Municipal de Saúde e o Sindicato Rural de
Araguaína
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Parceria, firmado
entre as partes em 20 dia do mês de janeiro do ano de 2020, por mais
01 (um) ano.
Data da Assinatura: 18/01/2021
Vigência: 20/01/2021 e 19/01/2022
Assinam: Ana Paula dos Santos Andrade Abadia, Secretária Municipal,
pela Secretaria Municipal de Saúde e Wagner Martins Borges, pelo
Sindicato Rural de Araguaína.

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
Funcional programática

Elemento Despesa

Fonte

Ficha

10.301.2060.2380

33.93.39

0401

20200143

Signatário: Secretária Municipal de Saúde
Araguaína - TO, 26 de janeiro de 2021.
Publique-se

Araguaína - TO, 18 de janeiro de 2021.
Publique-se
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2021

ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 07/2021
PORTARIA Nº 014/GAB/SMS, DE 27 DE JANEIRO DE 2021
Institui
a
Comissão
para
o
credenciamento pessoa jurídica de
direito privado, profissionais médicos,
para, de forma complementar, atender
os usuários do Sistema Único de Saúde
do Município de Araguaína na Atenção
Primária nos termos e condições.

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2019
Segundo Aditivo ao Termo de Cooperação Institucional nº 006/2019
Partícipes: Secretaria Municipal de Saúde e o INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - IFTO
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação
Institucional, firmado entre as partes em 01 dia do mês de fevereiro do
ano de 2019, por mais 01 (um) ano.
Data da Assinatura: 20/01/2021
Vigência: 01/02/2021 a 31/01/2022
Assinam: Ana Paula dos Santos Andrade Abadia, Secretária Municipal,
pela Secretaria Municipal de Saúde e Cristiano Fernandes Mateus, pela
IFTO
Araguaína - TO, 20 de janeiro de 2021.
Publique-se
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 07/2021
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 005/2019
Segundo Aditivo ao Termo de Cooperação Institucional nº 005/2019
Partícipes: Secretaria Municipal de Saúde e o INSTITUTO CARLOS
CHAGAS DE ARAGUAINA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA - EIRELI
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação
Institucional, firmado entre as partes em 15 dias do mês de fevereiro do
ano de 2019, por mais 01 (um) ano.
Data da Assinatura: 25/01/2021
Vigência: 15/02/2021 a 14/02/2022
Assinam: Ana Paula dos Santos Andrade Abadia, Secretária Municipal,
pela Secretaria Municipal de Saúde e Dênia Rodrigues Chagas, pela
INCAR
Araguaína - TO, 25 de janeiro de 2021.
Publique-se
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 07/2021
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
Contrato nº 004/2021
Processo nº 2020011903
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: Harlem Dias da Costa - ME
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de
impressora laser multifuncional com função de copiadora, impressora
e scanner, com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros)
e com assistência técnica durante o período contratual incluindo peças
de reposição e mão de obra técnica, para manutenção das atividades
no âmbito da Atenção Primária em Saúde, desenvolvidas nas Unidades
Básicas de Saúde do Município de Araguaína/TO.
Modalidade: Dispensa de Licitação
Valor total estimado: R$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS
REAIS)
Data da Assinatura: 26/01/2021
Vigência: 26/01/2021 a 25/01/2022
Dotação:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA,
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município;
Considerando a necessidade de contratação de prestadores de
serviços - Pessoa jurídica de direito privado, junto a Secretaria Municipal
de Saúde;
Considerando que a não adoção de providências para a imediata
contratação, dará causa a descontinuidade da prestação dos serviços,
ato defeso ao gestor público;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para compor
Comissão responsável para elaborar e acompanhar os Editais que visem
a contratação por Credenciamento de Médicos Generalistas para a
Atenção Primária, bem como atestar e fiscalizar as notas que porventura
serão emitidas ao longo do contrato para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína/TO.
• Laryssa Barbosa de Sousa, CPF nº 050.394.811-01, Área
Técnica Atenção Básica – Presidente;
• Daniella Tupinambá S Oliveira, CPF nº 048.833.941-31,
Enfermeira da Atenção Básica – Membro
• Littza Clayenne Araújo Ferreira, CPF nº 031.089.561-83,
Enfermeira da Atenção Básica – Membro
• Hada Karenina Henriques Dias Vaz, CPF nº 027.322.493-00,
Enfermeira da Atenção Básica – Membro
Art. 2º Determinar que a presente Comissão será responsável
pelos seguintes atos: Elaboração dos Editais de chamamento público,
adoção de critérios para a execução dos procedimentos do Edital,
recebimento, análise e processamento das inscrições, divulgações,
instauração e instrução dos processos de credenciamento, contratação,
atesto de notas fiscais, regularizar o cadastro dos credenciados no
sistema e ao final, acondicionar os processos em local apropriado na
Gerência de Contratos, Convênio e Credenciamento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, após publique-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos
vinte e sete dias do mês de janeiro de 2021.
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 011/2021

IMPAR
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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PORTARIA N.º 11/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
Portaria nº 060/2021

“Dispõe sobre a designação de
Pregoeiro do Instituto de Previdência dos
Servidores do Municipio de Araguaina IMPAR e da respectiva equipe de apoio,
e adota outras providências”.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Araguaína - IMPAR, no uso das atribuições legais, e
conforme disposto no art. 3º, IV, e § 1º da Lei Federal nº 10.520/2002, de
17 de julho de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o pregoeiro e Equipe de Apoio, para compor a
Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, do Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de Araguaína - IMPAR,
conforme abaixo:

Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2021.
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE
SERVIDORES PÚBLICOS EM CARGO
EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e,
CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso III, alínea “a” do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Araguaína, artigo 37, Inciso II da
Constituição Federal de 1988, bem como, a Resolução nº 332/2016, de
11 de abril de 2016 e da Resolução nº 351/2018, 12 de dezembro de
2018, publicada no Diário Oficial do Município de Araguaína, edição nº
1711, em 14 de dezembro de 2018 e Resolução nº. 361, de 05 de janeiro
de 2021;
R E S O L V E:

I – Pregoeira:
a) Vania Maria de Brito Rego

Art. 1º NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas para ocuparem
cargo em comissão junto à Câmara Municipal de Araguaína:

II – Equipe de Apoio:
a) Danilo Alves Monteiro
b) Amanda Borges Morais

I – FREDERICO QUIREZA LEMOS, inscrito no CPF nº
047.429.331-92 para exercer o cargo em comissão de Assessor Político
do Vereador, com lotação junto ao Gabinete do Vereador Thiago Costa
Cunha;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Municipio de Araguaina - IMPAR, em Araguaína, 27 de
janeiro de 2021.
Carlos Murad
Presidente – IMPAR
PORTARIA N.º 10/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
“Dispõe sobre a designação da
Comissão Permente de Licitação do
Instituto de Previdência dos Servidores
do Municipio de Araguaina - IMPAR, e
adota outras providências”.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Araguaína - IMPAR, no uso das atribuições legais, e em
conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações:

II – POLLIANA APARECIDA DOS SANTOS, inscrita no CPF
nº 920.693.551-87 para exercer o cargo em comissão de Assessora
Administrativa do Vereador, com lotação junto ao Gabinete do Vereador
Thiago Costa Cunha;
III – RODRIGO DOMINGUES ARAUJO, inscrito no CPF nº
046.879.331-30 para exercer o cargo em comissão de Assessor de
Comunicação, com lotação junto ao Gabinete do Vereador Thiago Costa
Cunha;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 2021.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de
2021.
Gideon da Silva Soares
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.
Portaria nº 61/2021

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão
Permanente de Licitação do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Araguaína - IMPAR, conforme abaixo:
I – Presidente:
a) Vania Maria de Brito Rego
II – Membros:
a) Danilo Alves Monteiro
b) Amanda Borges Morais
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Municipio de Araguaina - IMPAR, em Araguaína, 27 de
janeiro de 2021.
Carlos Murad
Presidente – IMPAR

CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA

Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2021.
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO
EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e,
CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso III, alínea “a” do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Araguaína, artigo 37, Inciso II da
Constituição Federal de 1988, bem como, a Resolução nº 332/2016, de
11 de abril de 2016 e da Resolução nº 351/2018, 12 de dezembro de
2018, publicada no Diário Oficial do Município de Araguaína, edição nº
1711, em 14 de dezembro de 2018 e Resolução nº. 361, de 05 de janeiro
de 2021;
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR o Senhor DANIEL DIAS DE SOUSA, inscrito no
CPF nº 012.516.551-06 para exercer o cargo em comissão de Assessor
Especial, com lotação junto ao Gabinete do Vereador Enoque Neto
Rocha de Souza.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 2021.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de
2021.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Gideon da Silva Soares
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.

Portaria nº 62/2021

Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2021.
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE
SERVIDORA PÚBLICA EM CARGO
EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e,
CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso III, alínea “a” do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Araguaína, artigo 37, Inciso II da
Constituição Federal de 1988, bem como, a Resolução nº 332/2016, de
11 de abril de 2016 e da Resolução nº 351/2018, 12 de dezembro de
2018, publicada no Diário Oficial do Município de Araguaína, edição nº
1711, em 14 de dezembro de 2018 e Resolução nº. 361, de 05 de janeiro
de 2021;
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR a Senhora VALESCA DA CRUZ SANTANA,
inscrita no CPF nº 060.661.802-31 para exercer o cargo em comissão de
Assessora Administrativa do Vereador, com lotação junto ao Gabinete do
Vereador Marcos Antônio Duarte da Silva.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 2021.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de
2021.
Gideon da Silva Soares
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.
Portaria nº 63/2021

Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2021.
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO
EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

Nº 2.234 - QUARTA- FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e,
CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso III, alínea “a” do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Araguaína, artigo 37, Inciso II da
Constituição Federal de 1988, bem como, a Resolução nº 332/2016, de
11 de abril de 2016 e da Resolução nº 351/2018, 12 de dezembro de
2018, publicada no Diário Oficial do Município de Araguaína, edição nº
1711, em 14 de dezembro de 2018 e Resolução nº. 361, de 05 de janeiro
de 2021;
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR o Senhor JOSÉ ZILMAR COSTA DIAS, inscrito
no CPF nº 642.697.701-49 para exercer o cargo em comissão de
Assessor de Comunicação, com lotação junto ao Gabinete do Vereador
Sgt. Jorge Ferreira Carneiro.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 2021.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de
2021.
Gideon da Silva Soares
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.

PUBLICAÇÃO PARTICULAR

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
BALSAS AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, nome fantasia BALSAS
AVIAÇÃO AGRÍCOLA, CNPJ: 08.928.667/0001-60, localizado na sede
administrativa à Avenida dos Administradores, nº 316, Jardim Paulista,
Araguaína – TO, em atendimento à Resolução CONAMA nº 06/86, torna
público que requereu à Prefeitura Municipal de Araguaína, a emissão
de LAR para a atividade de hangar de aviões agrícolas com oficina
mecânica, na sede operacional situada à Rodovia TO-222, km 12,
Chácara Dona Anita, lote nº 20, Aeroclube Voart, Zona Rural, Araguaína
– TO.
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