
SUMÁRIO

ATOS DO EXECUTIVO ..........................................................................1

GABINETE DO PREFEITO ....................................................................3

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO ....................................................3

SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO......... 4

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ..............................................................4

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ..................................................8

SECRETARIA DA SAÚDE ......................................................................8

IMPAR ....................................................................................................9

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA ................................................9

PUBLICAÇÃO PARTICULAR ............................................................... 10

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

Prefeitura de Araguaína

Gabinete do Prefeito

Imprensa Oficial
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
E-mail: diario.oficial@araguaina.to.gov.br

DECRETO 037, DE 25 DE MAIO DE 2021
 

Regulamenta os critérios de concessão 
da licença por motivo de doença em 
pessoa da família, prevista no artigo 87, 
da Lei Municipal 1.323/1993.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 69, inciso 
IV, da Lei Orgânica Municipal de Araguaína e Regime Jurídico Único dos 
Servidores Municipais, 

DECRETA:

Art.1º - A licença por motivo de doença em pessoa da família 
poderá concedida aos servidores públicos no âmbito da Administração 
Pública Direta, Autárquica e Fundação do Poder Executivo Municipal de 
Araguaína - Tocantins, mediante comprovação medica e observância 
aos critérios estabelecidos neste decreto.

    
Parágrafo único: Considera-se pessoa da família:
a. O cônjuge ou companheiro desde que não esteja legalmente 

separado, padrasto ou madrasta, ascendente (pai e mãe) e descendente 
(filhos) 

b. Menor que esteja sob tutela judicial ou curatelada, mediante 
apresentação do respectivo termo. 

Art. 2º - A concessão da licença por motivo de doença em pessoa 
da família deve ser protocolada junto a Secretaria da Administração, no 
prazo máximo de (05) cinco dias úteis, contados da data do início do 
afastamento do servidor, constando os seguintes documentos, conforme 
período a ser concedido:

PERIODO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PROCEDIMENTOS

Até 07 (sete) 
dias

• Atestado médico 
• Documentos pessoais do servidor
• Documento oficial que comprovem 

o grau de parentesco e/ou vínculo 
familiar

Homologação de 
Atestado pela Junta 
Médica

Acima de 
07(sete) 
dias e/ou 

renovação da 
licença, não 

ultrapassando 
60 dias

• Guia de Licença por Motivo de Doença 
em Pessoa da Família devidamente 
preenchida(Anexo I)

• Atestado médico
• Documentos pessoais do servidor
• Documento oficial que comprovem o 

grau de parentesco e/ou vínculo familiar

Homologação de 
Atestado pela Junta 
Médica

Parecer Social

ATOS DO EXECUTIVO §1 º - Somente serão aceitos documentos originais ou cópias 
autenticadas, sem rasuras.

§2 º - O Atestado Médico deve ser escrito de forma legível e 
obedecer aos seguintes critérios:

a. Emitir em nome do servidor, especificando o nome do paciente 
atendido e o respectivo grau de parentesco;

b. Explicitar a efetiva necessidade do paciente permanecer 
acompanhado;

c. Tempo de afastamento sugerido;
d. Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças 

e Problemas Relacionados à Saúde (CID) ou o diagnóstico (quando 
expressamente autorizados pelo paciente);

e. Constar assinatura e carimbo do médico;

§3 º - São exigidos e aceitos os seguintes documentos pessoais 
que comprovem o grau de parentesco e/ou vínculo familiar:

a. filhos: cópia da certidão de nascimento;
b. pais: cópia da carteira de identidade do servidor;
c. cônjuge: cópia da certidão de casamento;
d. companheiro: declaração de união estável passada em 

cartório com duas testemunhas ou cópia da certidão de nascimento de 
filhos em comum;

e. menor sob guarda: termo de guarda;
f. padrasto ou madrasta: cópia da certidão de casamento do 

pai ou mãe e cópia da carteira de identidade do servidor; não havendo 
casamento, deverá ser apresentada uma declaração de união estável, 
passada em cartório, com duas testemunhas e cópia da carteira de 
identidade do servidor;

Art. 3º - A licença acima de 07(sete) dias somente será deferida 
se não houver prejuízo ao serviço público e a assistência direta do 
funcionário for comprovadamente indispensável e acontecerá após:

I. Parecer Social – realizado por Assistente Social mediante 
visita domiciliar; 

II. Avaliação da Junta Medica Oficial do Município; 

§2 º - A autorização de concessão de licença por motivo de 
doença em pessoa da família só acontecerá mediante Parecer Social e 
Avaliação da Junta Médica Oficial do Município, ambos favoráveis. 

§3º - O parecer social que trata este artigo deve estar limitado 
à análise de averiguação da indisponibilidade de outro membro do seio 
familiar apto acompanhar o paciente.

Art. 4º - A avaliação social e médica serão realizadas no contexto 
familiar ou do dependente do servidor avaliando as condições fáticas;

Art. 5º - A licença para acompanhamento de pessoa da família, 
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incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 
meses, nas seguintes condições:

a. Por até 30 dias, consecutivos ou não, prorrogada por igual 
período mantida a remuneração do servidor;

b. Após os 60 dias, por até mais 90 dias, consecutivos ou não, 
sem remuneração, não ultrapassando o total de 150 dias, incluídas as 
respectivas prorrogações.

c. O início do interstício de 12 meses será contado a partir da 
data do deferimento da primeira licença concedida.

Parágrafo único: É vedado a concessão de mais de 02(duas) 
licenças para acompanhamento de pessoa da família no período de 12 
(doze) meses, a contar da data de início do primeiro afastamento.

Art. 6º - No caso do atestado não atender algum requisito 
estabelecidos neste Decreto, ou no caso de o servidor optar por não 
especificar o diagnóstico de seu dependente no atestado, torna-se 
obrigatório a visita social e o exame pericial, ainda que se trate de 
atestado inferior ou igual a (07) sete dias, sendo atribuída a Junta médica 
manifestar sobre a concessão ou não da licença.

Art. 7º - Não é permitido interromper férias ou outra licença 
prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Araguaína (Lei 1.323/93) 
para requerer licença por motivo em doença em pessoa da família.

Art. 8º - Cessada a situação que gerou a concessão do benefício, 
o servidor fica obrigado a comunicar esse fato ao Setor de Recursos 
Humanos do seu órgão de lotação, que comunicará imediatamente à 
Superintendência de Gestão de Pessoas, para nova publicação do ato 
administrativo de redução do período de afastamento.

Art. 9º – Os períodos de afastamentos sem remuneração não 
contarão para fins de contagem do tempo de contribuição previdenciário;

Art. 10 – Não é permitida durante ao período de gozo da licença 
por motivo em doença em pessoa da família, o exercício de qualquer 
outra atividade remunerada, sob pena responder processo administrativo 
disciplinar, nos termos da legislação vigente.

Art. 11 – Todos os requerimentos de licenças concedidos ou não 
deverão compor o dossiê do servidor, arquivados no arquivo central de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 12 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos ao dia 
22/04/2020.

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de maio de 2021.  

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

DECRETO 038, DE 25 DE MAIO DE 2021
 

Regulamenta adoção de medidas para 
aplicação de penalidade oriundas do 
descumprimento de medidas impostas 
a contenção do COVID 19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 69, inciso 
IV, da Lei Orgânica Municipal de Araguaína e Regime Jurídico Único dos 
Servidores Municipais, 

CONSIDERANDO as medidas restritivas impostas no Decreto 
036, 24 de maio de 2021 – D.O.M. 2313/2021, que determina ações 
preventivas voltadas à contenção da curva de disseminação da Covid-19;

CONSIDERANDO a responsabilização civil, penal e 
administrativa no qual responde o servidor público quando se nega a 
cumprir as medidas adotadas pelo Poder Público decorrente de ato 
omisso, doloso ou culposo que resulte em prejuízo para o enfrentamento 
da crise sanitária, ocasionando dano social ao colocar em risco a vida 
todos;

 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar meditas efetivas 

para aplicação das penalidades oriundas do descumprimento das regras 
impostas a coletividade para contenção da pandemia.

DECRETA:

Art.1º - DETERMINAR a imediata instauração de procedimento 
administrativo disciplinar para apurar as ocorrências que envolvam 
servidores públicos municipal da administração pública direta e 
indireta, sejam eles estatutário, contratados ou detentores de cargo em 
comissão/confiança, e que forem flagrados pela equipe de fiscalização 
em aglomerações e festas privadas ou denunciados através de vídeos, 
fotos e afins.

Parágrafo Único - As ocorrências registradas podem culminar na 
aplicação das penalidades e sanções administrativas previstas no art. 
125, do Estatuto dos Servidores Públicos de Araguaína (Lei 1323/93).

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

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de maio de 2021.  

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 678, DE 25 DE MAIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a convocação e a nomeação da candidata 
KATIA MENEZES E SILVA, inscrição nº 1181764, aprovada em 9º lugar, 
para o cargo público de TÉCNICO I - ASSISTENTE SOCIAL - 20H, 
conforme Portaria nº 569, de 05 de março de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Município Nº 2259, de 05 de março de 2021, da Prefeitura 
Municipal de Araguaína – TO; 

CONSIDERANDO que a posse da candidata KATIA MENEZES 
E SILVA, ocorreu em 23 de abril de 2021 e a mesma não entrou em 
efetivo exercício para o desempenho das atribuições do cargo, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias contados da data da posse.

CONSIDERANDO que em 14 de maio de 2021 a candidata 
empossada apresentou pedido de exoneração, manifestando que não 
há interesse aos exercícios da função.

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a candidata empossada KATIA 
MENEZES E SILVA, do cargo público de TÉCNICO I - ASSISTENTE 
SOCIAL - 20H, a partir de 14 de maio de 2021, por não entrar em efetivo 
exercício.

Art. 2º - Declarar a vacância do cargo supracitado.

Art. 3º - Autorizo que, obedecidas às formalidades legais, seja 
providenciado junto a Superintendência de Gestão de Pessoas da 
Secretaria da Administração, o cumprimento da presente Portaria com 
as anotações devidas.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 679, DE 25 DE MAIO 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 e 2870/2013, 3042/2017 e Lei 
Complementar 077/2020.

CONSIDERANDO o art. 35, da Lei Municipal nº 1.323/93, em 
que a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do funcionário ou 
de oficio;

CONSIDERANDO o formulário de solicitação para exoneração 
de cargo efetivo, da servidora LIZANDRA PEREIRA AZEVEDO DE 
SOUZA, matricula: 46575 nos termos do processo administrativo 
protocolado sob o nº 2021007489.

R E S O L V E:
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Art.1º- EXONERAR, a pedido da servidora, a partir de 09 de abril 
de 2021, da servidora LIZANDRA PEREIRA AZEVEDO DE SOUZA do 
cargo efetivo de Professora, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

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, com efeitos retroativo ao dia 09 
de abril do ano corrente. 

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO n.º: 001/2021
PROCESSO nº: 2021007110
CONTRATANTE: Gabinete do Prefeito
CONTRATADA: KOA Turismo e Intercambio Ltda
OBJETO: Credenciamento de agências de viagens e turismo, para 
fornecimento de passagens em linhas aéreas regulares domésticas, 
conforme Edital de Credenciamento n° 002/2018.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CREDENCIAMENTO
VALOR ESTIMADO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Araguaína – Estado do Tocantins, 25 de maio de 2021.

JOSÉ MIGUEL FILHO
Secretário Chefe de Gabinete

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO n.º: 002/2021
PROCESSO nº: 2021007110
CONTRATANTE: Gabinete do Prefeito
CONTRATADA: WC Viagens e Turismo Ltda
OBJETO: Credenciamento de agências de viagens e turismo, para 
fornecimento de passagens em linhas aéreas regulares domésticas, 
conforme Edital de Credenciamento n° 002/2018.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CREDENCIAMENTO
VALOR ESTIMADO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Araguaína – Estado do Tocantins, 25 de maio de 2021.

JOSÉ MIGUEL FILHO
Secretário Chefe de Gabinete

PORTARIA 11, DE 25 DE MAIO DE 2021
 

O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA - ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores: Fátison Mendes e Silva, 
matrícula n. 43204 e Flavia Araújo Rocha, matrícula n. 42809, 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 2021007110: 

Nº do Termo de Credenciamento Contratada

001/2021 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

002/2021 WC VIAGENS E TURISMO LTDA

Objeto: Credenciamento de agências de viagens e turismo, para 
fornecimento de passagens em linhas aéreas regulares domésticas, 
conforme Edital de Credenciamento nº 002/2018.

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 - Designar a servidor Fátison Mendes e Silva, para atestar 
e acompanhar, fiscalizar e comprovar o recebimento da prestação de 
serviços dos contratos supracitados.

Art. 4º - Designar o Secretário Chefe de Gabinete como gestor 
do contrato supracitado.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ MIGUEL FILHO
Secretário Chefe de Gabinete

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÕES

A Superintendência de Licitações de Araguaína – TO, torna público, o 
adiamento “sine die” das Tomada de preços abaixo, para alterações a 
serem realizadas nos processos:

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021. Contratação de empresa 
especializada no serviço de engenharia para a construção do Centro 
de Convivência localizado no Setor Novo Horizonte no município de 
Araguaína - TO.

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021. Contratação de empresa 
especializada no serviço de engenharia para a construção do Centro 
de Convivência localizado no Setor Costa Esmeralda no município de 
Araguaína - TO.

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021. Contratação de empresa 
especializada no serviço de engenharia para a construção do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), localizado no 
Loteamento Beira Lago no município de Araguaína - TO.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (063) 3411- 7004 e 
no guichê da CPL, no horário de 08h00min ás 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min.

Araguaína – TO, aos 25 dias de maio de 2021.

WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUSA
Superintendente de Licitações 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
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RESULTADO DE JULGAMENTO

A Superintendência de Licitações da Secretaria Municipal de 
Administração declara, para fins de intimação e conhecimento dos 
interessados, o seguinte resultado de licitação:

PREGÃO PRESENCIAL - SRP: 017/2021 
PROCESSO: 2021002034

OBJETO: FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA OS SERVIDORES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

EMPRESAS VENCEDORAS ITENS

D.S.S. SILVA – VAREJISTA-ME
CNPJ: 04.197.718/0001-70 01(c) e 01

C.C SANTOS E CIA LTDA.
CNPJ: 00.828.492/0001-08 02(c) e 02

Araguaína – TO, 25 de maio de 2021.

Victor Nathan Araújo Aguiar
Pregoeiro

PORTARIA 119/SEMASTH, EM 25 DE MAIO DE 2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
TRABALHO E HABITAÇAO, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 1.725/97 e Lei nº 2.184/2003;

 
CONSIDERANDO o artigo 98 da Lei eleitoral nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, que concede direito à dispensa do serviço em dobro 
dos dias de convocação,

CONSIDERANDO a declaração da Justiça eleitoral atestando 
que o servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, matrícula 
45958, desempenhou função como 1º secretário, por 1 (um) dia na data 
14/11/2020 1º Turno – 2020;

 
RESOLVO:

Art. CONCEDER DISPENSA de 02 (dois) dias em regime de 
folga remunerada de seu trabalho, ao servidor MARCOS ANTONIO 
FERREIRA DE SOUSA, matrícula 45958, no período de 25 a 26/05/2020, 
em virtude do artigo 98 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

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

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Portaria nº 09/2021

NOTIFICAÇÃO

OFÍCIO Nº456/2021/GAB/SEMASTH.
Araguaína - TO, 24 de maio de 2021.

Ao Senhor  
WESLEY ALVES DE SANTANA 
W.A.S Alimentos e Cia Ltda.
Av. Dom Emanuel, nº 1154, CEP 77.813-520, Araguaína-TO

Assunto:  Reiteração ao Oficio nº 414/2021/GAB/SEMASTH.

Sr. Wesley,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste, a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, 
inscrita no CNPJ sob o nº 17.380.265/0001-65, com endereço na Rua 
Humberto de Campos, n. 508, Bairro São João, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal, o Sr. JOSÉ DA GUIA PEREIRA DA SILVA, 

NOTIFICA-LHE para retirada dos materiais que pertencem a v. senhoria 
e estão nas dependências do Restaurante Popular de Araguaína-TO, 
com a devida urgência que requer a situação. 

Considerando que o Contrato nº 04/2020 firmado entre W.A.S. 
Alimentos e Cia Ltda, CNPJ nº 10.593.502/0001-27 e a Prefeitura 
Municipal de Araguaína- TO, por intermédio da Secretaria de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação, findou em 27 de janeiro de 2021 e que a 
municipalidade necessita dar destinação ao imóvel.

Considerando que foi enviado Oficio nº 414/2021/GAB/
SEMASTH no dia 07/05/2021, solicitando-o formalmente para que 
retirasse os materiais no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento daquele e, que apesar dos contatos de v. senhoria com 
a equipe da Secretaria combinando dias e horários para a retirada, os 
mesmos não estão sendo cumpridos e se prologando demasiadamente. 

Considerando que o local passará por reformas e que o atraso 
no recolhimento dos materiais que ainda estão alocados no espaço do 
endereço da Av. Cônego João Lima, nº 2940, Centro, CEP 77808010, 
está causando sérios atrasos e transtornos para início das obras.

 Fica NOTIFICADA a empresa W.A.S. ALIMENTOS E CIA 
LTDA para retirada dos materiais do local, com a máxima urgência, 
considerando o longo prazo que se distendeu desde o dia da primeira 
solicitação.  Dá-se a v. senhoria prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar 
do recebimento desta para recolhimento dos mesmos. 

Nestes termos, a presente Notificação, além das questões 
citadas, serve para constituir o Notificado em mora, com relação as 
obrigações não cumpridas. 

Está-se, por fim, à disposição de Vossa Senhoria para eventuais 
esclarecimentos.

JOSÉ DA GUIA PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Habitação

Portaria nº09, 01/01/2021

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2020
Nº DO PROCESSO:  2020004550
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CONTRANTE: MIRA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.
RESUMO DO OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO Nº 039/2020
DATA DA ASSINATURA: 24/05/2021
VIGÊNCIA: 01/06/2021 a 31/05/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FP: 12.122.2006.2394;  ED: 339039.9999;  FONTE: 001000020;  FICHA: 
20210895.

Araguaína – Estado do Tocantins, 24 de maio de 2021.

ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA
Secretário Municipal da Educação

ERRATA

CONSIDERANDO, o erro material de digitação na publicação do Extrato 
do segundo termo aditivo do contrato n º 195/2018, publicado no Diário 
Oficial do Município, Nº 2.295, quarta-feira, 28 de abril de 2021, há a 
necessidade de retificar o(s) itens(s) abaixo, segue correção:

Onde se lê:
...prazo de execução: 12/05/2021 à 11/05/2022 
... prazo de vigência: 12/05/2021 à 11/05/2022

Leia-se:
...prazo de execução: 07/05/2021 à 06/05/2022 
... prazo de vigência: 07/05/2021 à 06/05/2022

SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL, 
TRABALHO E HABITAÇÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
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Araguaína – TO, 25 de maio de 2021.

ELIZÂNGELA SILVA DE SOUSA MOURA
Secretário Municipal da Educação

Port. nº 006/2021

ERRATA

CONSIDERANDO, o erro material de digitação na publicação da Ordem 
de Reinício do contrato n º 195/2018, publicado no Diário Oficial do 
Município, Nº 2.266, terça-feira, 16 de março de 2021, há a necessidade 
de retificar o(s) itens(s) abaixo, segue correção:

Onde se lê:
...restando um saldo de 57 dias 
... data da execução: 16/03/2021 a 11/05/2021
... vigência contratual 16/03/2021 a 11/05/2021.

Leia-se:
...restando um saldo de 52 dias 
...data da execução: 06/05/2021
...vigência contratual: 06/05/2021.

Araguaína – TO, 25 de maio de 2021.

ELIZÂNGELA SILVA DE SOUSA MOURA
Secretário Municipal da Educação

Port. nº 006/2021

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2021

A Secretaria Municipal da Educação de Araguaína, Estado do Tocantins, 
torna público para conhecimento dos interessados a Chamada Pública 
para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente do Agricultor Familiar 
ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar–PNAE, considerando o disposto na Resolução CD/FNDE nº 06 
de 08 de maio de 2020. O Edital estabelecendo as condições e demais 
informações necessárias à participação poderá ser obtido na Secretaria 
Municipal da Educação de Araguaína-TO, localizada na Av. Bernardo 
Sayão, 499, Entroncamento, no horário das 8h às 12h, e das 14h às 18h 
de segunda-feira à sexta-feira, fone: (63) 3411-5627. O agricultor que se 
interessar em participar deverá apresentar documentação de habilitação 
e o Projeto de Vendas, no período de 25 de maio à 16 de junho de 2021, 
no endereço citado acima.

Araguaína - TO, 25 de maio de 2021.

Marcia Aurea Strine dos Santos
Presidente do Comitê Gestor Municipal de Araguaína -TO

Portaria nº 057/2021

EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

Edital da Chamada Pública nº 001/2021, para aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009, Resoluções 
do FNDE relativas ao PNAE e Lei nº 8.666/1993.

1. PREÂMBULO 
A Secretaria Municipal da Educação, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Bernardo Sayão, n° 499, Entroncamento, em 
Araguaína, inscrita no CNPJ sob n. 17.387.148/0001-23, representada 
neste ato pela Presidente do Comitê Gestor, a Senhora Marcia Aurea 
Strine dos Santos, no uso de suas prerrogativas legais e considerando 
o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções do FNDE 
relativas ao PNAE, vem realizar Chamada Pública para aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, durante a vigência do contrato. Os interessados (Grupos 
Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 25 
de maio de 2021 à 16 de junho de 2021, das 08h às 12h e das 14h às 
18h, na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada à Avenida 
Bernardo Sayão, n° 499, em Araguaína – TO.

2. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

Nº Produto Unid. Quantidade
*Preço de Aquisição (R$)

Unitário Valor Total

01

Abacaxi Havaí ou pérola - 1ª qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, exibindo cor 
esverdeada, polpa firme, livres de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem 
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações/cortes/
brocas) oriundos do manuseio e transporte. Deve 
estar acondicionado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 16.251 3,78 61.428,78

02

Abóbora – Madura, moranga, cabotiá ou paulista-1ª 
qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, 
polpa firme e alaranjada, intensa e brilhante, livres de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, 
sem danos físicos e/ou mecânicos (perfurações 
ou cortes) oriundos do manuseio e transporte. 
Deve estar acondicionada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 5.382 3.63 19.536,66

03

Abobrinha – Menina ou italiana -1ª qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante, sem danos físicos e/ou mecânicos 
(perfurações ou cortes) oriundos do manuseio e 
transporte. Deve, estar acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.058 4,86 5.141,88

04

Alface – Lisa, crespa ou em forma de repolho 
(americana) pesando no mínimo 350g o molho 
- 1ª qualidade, folhas verdes e/ou arroxeadas, 
sem presença de folhas marrons (apodrecidas), 
tamanho uniforme, livres de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos físicos e/
ou mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos do 
manuseio e transporte. Deve, estar acondicionadas 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto sem acumulo de água.

Mç 6.693 4,95 33.130,35

05

Arroz – tipo 1 agulhinha - Constituídos de grãos 
inteiros, com aspecto, sabor e cheiro próprios, isento 
de sujidades, materiais terrosos, detritos animais e 
vegetais. Acondicionada em plástico transparente, 
atóxico contendo 5Kg do produto com rótulo.

Kg 29.340 4,22 123.814,80

06

Banana – nanica, maçã ou prata - 1ª qualidade, em 
pencas, in natura, não podendo o talo estar rígido 
e verde, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos físicos e/
ou mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos do 
manuseio e transporte.  Deve estar acondicionada em 
caixas de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 27.885 3,66 102.059,10

07

Batata Doce - 1ª qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, 
sem rachaduras, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante, sem danos físicos e/ou mecânicos 
(perfurações ou cortes) oriundos do manuseio e 
transporte. Devem, estar acondicionadas em sacos 
de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 212 4,12 873,44

08

Beterraba, 1ª qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, 
sem rachaduras, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante, sem danos físicos e/ou mecânicos 
(perfurações ou cortes) oriundos do manuseio e 
transporte. Deve, estar acondicionados em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 866 4,25 3.680,50

09

Cheiro- verde – Cebolinha e coentro pesando mínimo 
150g o molho -1ª qualidade, folhas verdes, sem 
presença de folhas marrons (apodrecidas), in natura, 
tamanho uniforme, livres de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos físicos e/
ou mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos do 
manuseio e transporte. Devem, estar acondicionadas 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico, 
intacto sem acúmulo de água. 

Mç 6.221 3,51 21.835,71

10

Couve – Manteiga pesando no mínimo 450g o molho 
- 1ª qualidade, folhas verdes escuras, lisas, sem 
manchas marrons ou amarelas, sem sinais de murcha 
e com os talos firmes, tamanho uniforme, livres de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, 
sem danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou 
cortes) oriundos do manuseio e transporte. Deve, 
estar acondicionadas em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Mç 3.257 4,58 14.917,06

11

Farinha de Mandioca – Amarela ou Branca - Tipo 1, 
fina, com aspecto, sabor e cheiro próprios, isento 
de sujidades, materiais terrosos, detritos animais 
e vegetais. Acondicionada em sacos de polietileno 
atóxico, contendo 05 Kg do produto e com rótulo.

Kg 3.614 7,24 26.165,36

12

Feijão de carioca  – Tipo 1, com aspecto, sabor 
e cheiro próprios, isento de sujidades, parasitas, 
larvas, materiais terrosos, detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em plástico atóxico contendo 02 kg do 
produto e com rótulo.

Kg 1.498 7,93 11.879,14

13

Feijão de corda – Tipo 1, com aspecto, saber e 
cheiro próprios, isento de sujidades, parasitas, 
larvas, materiais terrosos, detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em plástico atóxico contendo 02kg do 
produto e com rótulo.

Kg 4.426 8,47 37.488,22

14

Frango Caipira Melhorado -Congelado (até – 
12°C). Devem estar embalados em saco plástico 
de polietileno, atóxico, intacto e etiqueta que 
identifique: prazo de validade, carimbo de inspeção, 
identificação do produtor etc. Devem ser isentos de 
manchas, parasitas e larvas. Devem apresentar odor 
e sabor característico. Entregue em embalagens 
de polietileno, material atóxico e com espessura 
adequada para que não ocorram fissuras.

Kg 7.057 24,85 175.366,45

15

Inhame  - 1ª qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, rizomas em bom estado de 
aproveitamento para consumo, in natura, tamanho e 
espessuras aceitáveis, polpa firme, livre de parasitas, 
larvas, livre de sujidades, resíduo de fertilizante, sem 
danos físicos e/ou mecânico (perfurações ou cortes) 
oriundos do manuseio e transporte. Deve, estar 
acondicionados em sacos de polietileno, transportes, 
atóxico e intacto.

kg 197 6,04 1.189,88
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16

Limão - 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme (não muito alaranjada), polpa firme, livres de 
sujidades, parasitas, fungos, resíduo de fertilizante, 
sem danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou 
cortes) oriundos do manuseio e transporte. Devem, 
estar acondicionados em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto. 

Kg 3.315 5,25 17.403,75

17

Mandioca - 1ª qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, rizomas em bom estado de 
aproveitamento para consumo in natura, tamanho e 
espessuras aceitáveis, polpa firme, livre de parasitas, 
larvas, livre de sujidades, resíduo de fertilizante, 
sem danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou 
cortes) oriundos do manuseio e transporte. Deve, 
estar acondicionadas em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 3.130 3,57 11.174,10

18

Mamão Formosa ou papaia - 1ª qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme com tons amarelos 
e alaranjados, polpa firme, livres de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem danos 
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou cortes) 
oriundos do manuseio e transporte. Devem, estar 
acondicionados em  caixas ou sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 13.122 4,66 61.148,52

19

Milho verde: Espiga "in natura", de 1ª qualidade, grau 
médio de amadurecimento, sem rupturas, retirado 
todas as palhas, deixando na primeira palha a espiga, 
isentos de matéria terrosa, raízes, parasitas, livres de 
fragmentos úmidos e estranhos. Acondicionados em 
saco plástico transparente atóxico contendo 05 Kg 
do produto.

Kg 4.224 7,63 32.229,12

20

Melancia - 1ª qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem danos 
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou cortes) 
oriundos do manuseio e transporte.  Devem, estar 
acondicionados em  caixas ou sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 51.385 1,94 99.686,90

21

Melão – 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos físicos e/
ou mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos do 
manuseio e transporte.  Devem, estar acondicionados 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

Kg 1.271 4,12 5.236,52

22

Mexerica - 1ª qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem danos 
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou cortes) 
oriundos do manuseio e transporte.   Devem, 
estar acondicionados em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 459 6,32 2.900,88

23

Pimentão verde, amarelo ou vermelho - 1ª qualidade, 
in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante, sem danos físicos e/ou mecânicos 
(perfurações ou cortes) oriundos do manuseio e 
transporte. Deve, estar acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 20 6,64 132,80

24

Pepino - 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos físicos e/
ou mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos do 
manuseio e transporte. Deve, estar acondicionados 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

Kg 49 4,39 215,11

25

Polpa de frutas, in natura - Sabores diversos (acerola, 
abacaxi, caju, goiaba, manga), congelado, contendo 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado 
em saco de polietileno atóxico contendo 1Kg do 
produto e com selo de defesa sanitária e registro 
nos órgãos competentes de fiscalização e outras 
informações exigidas.

Kg 27.141 9,95 270.052,95

26

Polvilho tipo doce ou azedo - Tipo 1, com aspecto, 
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades, materiais 
terrosos, detritos animais e vegetais. Acondicionada 
em plástico atóxico contendo 1Kg do produto e 
contendo rótulo.

Kg 11.371 7,66 87.101,86

27

Repolho branco ou roxo - 1ª qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, retirando as folhas 
em excesso e deixando algumas para proteção, polpa 
firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante, sem danos físicos e/ou mecânicos 
(perfurações ou cortes) oriundos do manuseio e 
transporte. Deve, estar acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 2.034 3,91 7.952,94

28

Tomate - 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos físicos e/
ou mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos do 
manuseio e transporte.  Deve, estar acondicionadas 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

Kg 3.296 5,19 17.106,24

Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura 
familiar. (Resolução FNDE nº06/2020).
3. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do FNDE/MEC.

4. HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua 
produção agrícola na forma de Fornecedores Individuais, Grupos 
Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da Resolução 
FNDE que dispõe sobre o PNAE.

4.1. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL 
(não organizado em grupo).

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os 
documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos 
últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com 
assinatura do agricultor participante;
IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos 
em normativas específicas;  
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda.

4.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos 
abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, 
emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com 
assinatura de todos os agricultores participantes;
IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos 
em normativas específicas; 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues 
são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de 
venda.
4.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos 
abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido 
nos últimos 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade 
registrada no órgão competente; 
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
produzidos pelos associados/cooperados; 
VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade 
pelo controle do atendimento do limite individual de venda de seus 
cooperados/associados;
VII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos 
em normativas específicas.

5. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA

5.1 No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais 
ou Grupos Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar conforme os anexo da Resolução Nº 
06, de 08 de maio de 2020 ME/FNDE).
5.2 A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada 
em sessão pública e registrada em ata 5 (cinco) dias após o término 
do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será 
publicado 02 (dois) dias após o prazo da publicação da relação dos 
proponentes e no prazo de 30 (trinta) dias o(s) selecionado(s) será(ão) 
convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).
5.3 O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) 
selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo art. 35 da 
Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE.
5.4 Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor 
familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo 
Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva quando se 
tratar de Grupo Formal.
5.5 Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos 
constatada na abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de 
prazo para sua regularização de até 10 (dez) dias, conforme análise da 
Comissão Julgadora.

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
6.1 Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: 
grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território 
rural, grupo de projetos do estado e grupo de propostas do País.
6.2 Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de 
prioridade para seleção: 
I – o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os 
demais grupos;
II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata 
tem prioridade sobre o de Região Geográfica Intermediária, o do estado 
e o do País;
III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica 
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Intermediária tem prioridade sobre o do estado e do país;
IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.

6.3 Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de 
prioridade para seleção:
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre 
estes;
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos 
Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, 
comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição 
seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos 
cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, 
conforme identificação na(s) DAP(s);
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da 
reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência 
ao disposto no § 2º inciso I deste artigo, têm prioridade organizações 
produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, 
quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. 
Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com 
maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, 
quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos 
ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 
6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;
III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os 
Fornecedores Individuais, e estes, sobre Centrais de Cooperativas 
(detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que 
regulamentam a DAP);
a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto 
no § 2º inciso III deste artigo, têm prioridade organizações produtivas 
com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores 
familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme 
DAP Jurídica;
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, 
em havendo consenso entre as partes, pode-se optar pela divisão no 
fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações 
finalistas.
6.4  Caso a Entidade Executora. não obtenha as quantidades necessárias 
de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas 
deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em 
acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 
5.2.

7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverão entregar 
as amostras indicadas no quadro abaixo na Secretaria Municipal da 
Educação, com sede à  avenida Bernardo Sayão, nº 499, Entroncamento, 
até o dia 16 de junho de 2021 , até as 18 horas, para avaliação e seleção 
dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a 
testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação.

Nº Produto

01 Abacaxi Havaí ou pérola 

02 Abóbora – Madura, moranga, cabotiá ou paulista

03 Abobrinha – Menina ou italiana 

04
Alface – Lisa, crespa ou em forma de repolho (americana) pesando no mínimo 
350g o molho 

05 Arroz – tipo 1 agulhinha 

06 Banana – nanica, maçã ou prata 

07 Batata Doce 

08 Beterraba

09 Cheiro- verde – Cebolinha e coentro pesando mínimo 150g o molho 

10 Couve – Manteiga pesando no mínimo 450g o molho 

11 Farinha de Mandioca – Amarela ou Branca 

12 Feijão de carioca  

13 Feijão de corda 

14 Frango Caipira Melhorado -Congelado (até – 12°C).

15 Inhame  

16 Limão 

17 Mandioca 

18 Mamão Formosa ou papaia 

19 Milho verde

20 Melancia 

21 Melão 

22 Mexerica 

23 Pimentão 

24 Pepino 

25
Polpa de frutas, in natura - Sabores diversos (acerola, abacaxi, caju, goiaba, 
manga)

26 Polvilho tipo doce ou azedo 

27 Repolho branco ou roxo 

28 Tomate

8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita no galpão da 
prefeitura de Araguaína, localizado na Rua Cinco, s/n, centro, em frente 
ao CAT – Centro de Atividade do Trabalhador, conforme cronograma de 
distribuição que será entregue para cada agricultor após o resultado final 
desta Chamada Pública.

9. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do 
mês, através de transferência bancaria ou ordem bancaria, mediante 
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento 
efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes 
locais: Secretaria Municipal da Educação.
10.2 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação 
sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de 
origem animal e vegetal.
10.3 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor 
familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo 
de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e 
obedecerá às seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos 
informais, os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor 
máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/EEx.
II- Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser 
contratado será o resultado do número de agricultores familiares inscritos 
na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, 
utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na 
DAP jurídica x R$ 20.000,00.
10.4 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de 
um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as 
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade 
com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, 
bem como do Capítulo III - dos Contratos, da Lei 8.666/1993.

Araguaína -TO, 25 de maio de 2021.

Marcia Aurea Strine dos Santos
Presidente do Comitê Gestor Municipal de Araguaína -TO

Portaria nº 057/2021

ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS
ARAGUAÍNA - TOCANTINS

Processo nº: 003/2021
Unidade: Associação de Apoio da Escola Municipal São Domingos.
Assunto: Serviços de telecomunicações.

JUSTIFICATIVA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA E DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

CONSIDERANDO a necessidade de contratação do serviço de 
Telecomunicações, telefonia fixa;

CONSIDERANDO que a contratação de referido serviço é 
essencial ao funcionamento adequado desta Unidade de Ensino;

CONSIDERANDO que a empresa é a única concessionária de 
telecomunicação na região de abrangência na qual se encontra esta 
Unidade de Ensino;

CONSIDERANDO ser desnecessária qualquer tentativa no 
sentido da comprovação da compatibilidade dos valores praticados pela 
empresa escolhida com os de mercado uma vez que se trata de tarifas 
preestabelecidas, que são cobradas de todos os usuários dos serviços;

A Associação de apoio da Escola Municipal São Domingos vem 
por meio desta apresentar justificativa para a contratação da empresa OI 
S.A., CNPJ nº 76.535.764/0001-43, em dispensa de licitação nos termos 
do art. 24, inciso XXII da Lei nº. 8.666/1993.

Diante do exposto, JUSTIFICA-SE a necessidade de se realizar 
a presente despesa por meio de dispensa de licitação e por esta razão, 
RATIFICO a presente dispensa e AUTORIZO a realização do serviço de 
fornecimento de telefonia.
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Araguaína - TO, 06 de Janeiro de 2021.

Sandra Lúcia Ferreira
Presidente da Associação 

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº: 2020008225
CONTRATO Nº: 019/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
CONTRATADA: APLAUSOS – LOCAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 
EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização das 
atividades constantes na reprogramação do trabalho técnico-social.
VALOR DO CONTRATO: R$ 25.519,32 (vinte e cinco mil quinhentos e 
dezenove reais e trinta e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: de 12 meses, contados a partir 
da data de assinatura.
DOTAÇÃO: Ação: Manutenção de Edificações de Espaços Públicos 
e de Serviços de Infraestrutura Urbana; Função Programática 
15.452.2011.2339; Fonte 010; Elemento de Despesa 33.90.39.14, 
33.90.39.07, 33.90.39.63, 33.90.39.41, 44.90.39.99; Ficha 20210578, 
20210580 e 20210583.
DATA DE ASSINATURA: 21 de maio de 2021.
SIGNATÁRIO: Secretário Municipal de Infraestrutura.

Araguaína/Estado do Tocantins, 21 de maio de 2021.

Publique-se

SIMÃO MOURA FÉ RIBEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura

Portaria n.º 008/2021

PORTARIA N° 127 DE 25 DE MAIO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTADO 
DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei 
orgânica do município,  

RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores: Ligia Saldanha Athayde, 
matricula nº 44149 Karla da Silva Machado, matricula nº 44153, para 
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente, 
a função de titular 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 2020008225

N° do Contrato Empresa Contratada

       CONTRATO N° 019/2021  APLAUSOS- LOCAÇÃO E PROMOÇÃO 
DE EVENTOS EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização das atividades constantes na 
reprogramação do trabalho técnico-social.

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 

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

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 - Designar o Ligia Saldanha Athayde, matricula nº 44149, 
para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o recebimento da 
prestação de serviço do contrato supracitado. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
 

SIMÃO MOURA FÉ RIBEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura

PORTARIA 008/2021

ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE, ABERTURA E 
JULGAMENTO DE DOCUMENTOS.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
médicos, na especialidade Médico Clínico Geral Generalista, para 
prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, da cidade 
de Araguaína – Tocantins.

Aos 25 (cinco) dias do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), a 
partir das 14h40min na Sala da Superintendente da Atenção Básica da 
Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, reuniram-se os membros 
da Comissão Especial de Credenciamento de pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços médicos, na especialidade Médico Clínico Geral 
Generalista, designada através da Portaria Municipal nº 014 GAB/SMS 
de 27 de janeiro de 2021, composta pelas servidoras Laryssa Barbosa 
de Sousa; Daniella Tupinambá Santana Oliveira; Hada Karenina 
Henriques Dias Vaz e Littza Clayenne Araújo Ferreira  sob presidência 
da primeira, com a finalidade de analisar a documentação referente ao 
Edital de Chamamento Público nº 001/2021, que tem como objeto o 
Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos, 
na especialidade Médico Clínico Geral Generalista, para prestação de 
serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Araguaína - 
Tocantins, conforme observados os prazos e procedimentos descritos no 
Edital de Chamamento Público nº 001/2021, divulgado em conformidade 
com o que determina a Lei Federal 8666/93 e alterações, com vistas 
a atingir o maior número de pessoas jurídicas interessadas. Abertos 
os trabalhos, os membros da Comissão Especial de Credenciamento 
constataram a entrega dos envelopes, tempestivamente e devidamente 
lacrados. 

Em conformidade ao item 8 do Edital de Chamamento Público nº 
001/2021, a Comissão de Credenciamento procedeu a avaliação da 
documentação na presente data. Em sequência, as documentações 
foram rubricadas e conferidas pela Comissão, comprovando a 
autenticidade das mesmas. A Comissão averiguou que quanto à 
documentação a empresa PATROCINIO & VILANOVA SERVIÇOS 
MEDICOS EIRELI encontra-se APTAS, por cumprir todas as exigências 
contidas no edital frente ao objeto descrito ao credenciamento. Nada 
mais havendo a relatar, encerrou-se a reunião, às 15:11 horas, lavrando-
se a presente Ata, que uma vez lida e achada conforme, será assinada 
pela Comissão Especial de Avaliação de Credenciamento.

Laryssa Barbosa de Sousa              
Daniella Tupinambá Santana Oliveira 
Hada Karenina Henriques Dias Vaz       
Littza Clayenne Araujo Ferreira              

SECRETARIA DA SAÚDE
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Processo nº:2021002511
Interessado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA – TO.
Assunto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO 
PRIVADO (MÉDICOS)

DESPACHO Nº 025 - A Secretária Municipal de Saúde, tendo 
em visto a análise das propostas e o contido na ata proferida comissão 
especial de credenciamento, portaria 014/2021 referente ao edital de 
chamamento pulico n° 001/2021 para a contratação de pessoa jurídica 
de direito privado (médicos) transcorrido o prazo legal e tendo em vista 
que consta processo, resolve homologar o resultado de julgamento e 
credenciar; PATROCINIO & VILANOVA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. 
Estando esse apto. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em 
Araguaína - TO, 25 de MAIO de 2021.

ANA PAULA DOS SANTOS ABADIA
Secretária Municipal de Saúde 

Portaria nº 007/2021

PORTARIA ADM Nº022/2021.
Araguaína – TO, 25 de maio de 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – IMPAR, no uso de 
suas atribuições legais conferida pelo Artigo 57-A, da Lei nº 1.947/2000, 
que alterou a Lei nº 1.808/1998, a qual criou o IMPAR,

CONSIDERANDO os princípios que norteiam a Administração 
Pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência 
e razoabilidade;

CONSIDERANDO a indicação da Diretoria de Administração 
externando a possibilidade de abertura de processo de despesa para 
aquisição de material de consumo para manutenção dos banheiros 
deste Instituto.

CONSIDERANDO o Parecer nº 017/2021, emitido pela 
Assessoria Técnica deste Instituto, que opinou pela legalidade da 
presente despesa por meio de Dispensa de Licitação;

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 
24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, a despesa referente à aquisição de 
material de consumo para manutenção dos banheiros para atender as 
necessidades deste Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Araguaína – IMPAR, em favor da empresa Norte Distribuidor de 
Materiais para Construção LTDA, CNPJ 13.730.733/0001-23, no valor 
total de R$419,42 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta e dois 
centavos), cuja despesa correrá por conta do Funcional Programática 
09.122.2006.2.371, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte 50, Ficha 
20210498 Nomenclatura: Material de Consumo;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – 
IMPAR, Araguaína, 25 de maio de 2021.

Carlos Murad
Presidente – IMPAR

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA ADM Nº 014/2021, DE 24 DE 
FEVEREIRO DE 2021, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL Nº 2.252, DE 
24 DE FEVEREIRO DE 2021.

CONSIDERANDO a Concessão de Férias do servidor Antônio Batista 
da Mota inscrição no CPF: 035.883.871-10, concedido em 24/02/2021, 
e que devido o Instituto necessitar de seu trabalho durante o Período de 
Gozo concedido, se faz necessário à correção da Portaria nº 014/2021.

Onde se Lê; Período de Gozo 05/04/2021 A 24/04/2021

Leia-se; Período de Gozo 10/05/2021 A 29/05/2021

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – IMPAR, Araguaína 24 
de maio de 2021.

Carlos Murad
Presidente – IMPAR

Portaria nº 155/2021                                            
Araguaína/TO, 20 de maio de 2021.

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 
SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE 
CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 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, III, alínea “a” do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Araguaína/TO, e;

R E S O L V E:

Art. 1º EXONERAR a pedido, a partir do dia 31 de maio de 
2021, a servidora comissionada RAQUEL ALVES DA SILVA, matrícula 
nº 1066015, inscrita no CPF nº 046.134.851-93 do cargo em comissão 
de Assessora Política do Vereador, lotada junto ao Gabinete do Vereador 
Alcivan José Rodrigues, nomeada através da Portaria nº 070/2019 em 
11 de fevereiro de 2011, com efeitos retroativos ao dia 1º de fevereiro 
de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2021.

Gideon da Silva Soares
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.

Portaria nº 156/2021                                            
Araguaína/TO, 24 de maio de 2021.

“Dispõe sobre concessão de Adicional por 
Titularidade ao Servidor Efetivo Estável da 
Câmara Municipal de Araguaína e dá outras 
providências.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28, § 1º, inciso III da 
Resolução 350, de 04 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins publicada no Diário Oficial do Município 
de Araguaína no dia 05 de dezembro de 2018, Edição nº 1704, página 
7-12;

CONSIDERANDO a solicitação do servidor efetivo estável 
Gumercino Antônio de Amorim, Técnico de Compras, matrícula nº 
1065860 de Adicional por Titularidade, nos termos do Processo 
Administrativo nº 298/2021; 

CONSIDERANDO que após o tramitar junto ao Setor de 
Recursos Humanos desta Câmara Municipal de Araguaína ficou 
atestado o preenchimento dos pressupostos constantes do art. 28, § 
1º, inciso III da indigitada Resolução 350/2018, para a concessão do 
referido adicional por titularidade;

R E S O L V E:

IMPAR

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARAGUAÍNA
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Art. 1o CONCEDER ao servidor efetivo estável, Adicional por 
Titularidade nos termos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – 
PCCS dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Araguaína/TO, 
conforme segue:

I – GUMERCINO ANTÔNIO DE AMORIM, Técnico de Compras, 
matrícula nº 1065860, Adicional por Titularidade de 10% (dez por 
cento) pela conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Gestão Social: Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos - Área 
de Conhecimento - Ciências Sociais, Jornalismo e Informação, sob o nº 
2369528, modalidade EAD (Superintensivo), com carga horária de 360 
horas.

Art. 2º O adicional de que trata o artigo 1º desta Portaria, 
deverá ser calculado com base no vencimento base constantes no 
padrão e referência em que cada servidor se encontra dentro do Grupo 
Operacional específico de cada nível de escolaridade.

Art. 3º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos que 
seja adicionado o valor correspondente aos 10% (dez por cento) na 
Folha de Pagamento do referido servidor a partir do mês de maio de 
2021, devendo ser calculado conforme artigo 2º desta Portaria.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês 
de maio de 2021.

Gideon da Silva Soares
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.

Portaria nº 157/2021                                            
Araguaína/TO, 24 de maio de 2021.

“Dispõe sobre Concessão de Férias 
a servidora pública efetiva 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, III, alínea “a” do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Araguaína e na Lei Municipal nº 
1.323/93, de 20.09.1993 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do 
Município de Araguaína, e;

CONSIDERANDO o Requerimento de Férias da servidora 
efetiva estável Edlene Lopes de Sousa, Auxiliar Administrativo, matrícula 
nº 1009702, lotada junto ao Gabinete da Presidência referente ao 
período aquisitivo de 19/03/2020 a 19/03/2021 a partir do dia 1º de junho 
de 2021 a 30 de junho de 2021, 30 (trinta) dias;

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão de 
Férias de servidores efetivos e comissionados deste Poder Legislativo.

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a servidora efetiva estável EDLENE 
LOPES DE SOUSA, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 1009702, 
lotada junto ao Gabinete da Presidência referente ao período aquisitivo 
de 19/03/2020 a 19/03/2021 a partir do dia 1º de junho de 2021 a 30 de 
junho de 2021, 30 (trinta) dias;

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos que 
seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais na Folha de Pagamento da 
servidora mencionada no art. 1º.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 
2021.

Gideon da Silva Soares
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.

Portaria nº 158/2021 
Araguaína/TO, 24 de maio de 2021. 

“Dispõe sobre concessão de licença-
prêmio ao servidor efetivo Renan 
Moura dos Santos, Vigilante e dá outras 
providências. ”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Municipal nº 1.323/1993 e do Decreto Municipal nº 
376/2015; 

CONSIDERANDO o Decreto 376, de 15 de setembro de 2015, 
que regulamenta os critérios de concessão de licença-prêmio dos 
servidores efetivos do Município de Araguaína; 

CONSIDERANDO o requerimento de solicitação de licença-
prêmio do servidor efetivo Renan Moura dos Santos, Vigilante, matrícula 
nº 1012102, referente ao período aquisitivo de 01.09.2014 a 31.08.2019 
nos termos do Processo Administrativo nº 227/2021; 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 032/2021 – PROC/CMA 
afirmando que o referido servidor preencheu todos os requisitos contidos 
no artigo 94 da Lei Municipal nº 1.323/1993 para gozo de licença-prêmio;

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER o gozo de LICENÇA-PRÊMIO ao servidor 
efetivo estável RENAN MOURA DOS SANTOS, Vigilante, matrícula nº 
1012102, referente ao período aquisitivo de 01.09.2014 a 31.08.2019, 03 
(três) meses no período de 1º de junho de 2021 a 29 de agosto de 2021, 
nos termos do Processo Administrativo nº 227/2021.

Art. 2º Determinar à Coordenação de Recursos Humanos para 
que proceda com as anotações devidas. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 
2021.

Gideon da Silva Soares
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA, razão social da 
empresa, nome fantasia TRISTAO PNEUS, cadastrada sob o CNPJ 
15.968.167/0001-18, torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a Licença 
Ambiental de Regularização (LAR), para a atividade de comércio 
varejista de pneumáticos, câmaras de ar e oficina - serviços de troca de 
óleo, no seguinte endereço AV BERNARDO SAYAO, nº2065, QUADRA 
04 LOTE 01, LOTEAMENTO MANOEL GOMES DA CUNHA, Araguaína/
TO. O empreendimento se enquadra na Resolução COEMA/TO nº 
07/2005 e no Decreto Municipal de Araguaína 176/2019 que dispõem 
sobre o Licenciamento Ambiental. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A SALVATORE-CLINICA DE MEDICINA E BEM ESTAR LTDA, razão 
social da empresa, cadastrada sob o CNPJ 08.288.087/0001-56, 
com nome fantasia SALVATORE-CLINICA DE MEDICINA E BEM 
ESTAR, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente a Licença Ambiental 
de Regularização - LAR, para atividade médica ambulatorial restrita 
a consultas, no seguinte endereço Rua Getúlio Vargas, 68, Senador. 
O empreendimento se enquadra na Resolução COEMA nº 07/2005 
e no Decreto Municipal de Araguaína 176/2019 que dispõem sobre o 
Licenciamento Ambiental. 

PUBLICAÇÃO PARTICULAR
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