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ATOS DO EXECUTIVO
DECRETO 039, DE 27 DE MAIO DE 2021
Declara de Utilidade Pública, para fins de
desapropriação, em favor do Município
de Araguaína, os imóveis, benfeitorias e
os direitos respectivos que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pelo artigo 22, XVII, e artigo 95, VIII, da Lei Orgânica do Município,
combinados com os artigos 5º, alínea “h” e 6º do Decreto-Lei Federal nº
3.365, de 21 de junho de 1941;
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam declarados de Utilidade Pública, para fins de
desapropriação ou servidão pública, em favor do Município de Araguaína,
os imóveis constituídos de terras, benfeitorias e direitos respectivos,
por via administrativa ou judicial, de propriedade pública ou particular,
compreendidos em área de terras de aproximadamente 6.472,51m²
(seis mil, quatrocentos e setenta e dois metros quadrados e cinta e
um centímetros quadrados), localizada neste Município no perímetro
descrito no memorial descritivo (Anexo I) e apresentado nos croquis de
localização (Anexos II e III).
Art. 2º A área de que trata o artigo 1º deste Decreto destinamse a exploração/conservação dos serviços públicos de esgotamento
sanitário, com a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
Vila Azul.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas.
Art. 4º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a
promover a desapropriação de pleno domínio ou servidão pública da
área descrita no art. 1° deste Decreto e suas respectivas benfeitorias,
podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência a que se
refere o art. 15 do Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941.
Art. 5º Integra este decreto o memorial descritivo da área (Anexo
I) e os croquis de localização (Anexos II e III).
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de maio de 2021.
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
Destinação: ampliação da Estação de Tratamento de esgoto Vila Azul
(“h” e 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365).
Descrição do perímetro: Imóveis constituídos de terras, benfeitorias e
direitos respectivos, de propriedade pública ou particular, compreendidos
em área de terras de aproximadamente 6.472,51m² (seis mil,
quatrocentos e setenta e dois metros quadrados e cinta e um centímetros
quadrados), localizada neste Município dentro dos seguintes limites e
confrontações: Inicia-se o perímetro no marco V-01, de coordenadas
UTM E= 802.934,25 e N= 9.202.340,66, deste segue até o marco V-02,
de coordenadas UTM E=802.991,83 e N=9.202.336,58, deste segue até
o marco V-03, de coordenadas UTM E=803.046,15 e N=9.202.325,31,
deste segue até o marco V-04 de coordenadas UTM E=803.106,49 e
N=9.202.303,36, deste segue até o marco V-05 de coordenadas UTM
E=803.2018,14 e N=9.202248,45, deste segue até o marco V-06 de
coordenadas UTM E=803.230,13 e N=9.202.239,92, deste segue até
o marco V-07 de coordenadas UTM E=803.316,42 e N=9.202.156,14,
deste segue até o marco V-08 de coordenadas UTM E=803.345,72 e
N=9.202.136,98, deste segue até o marco V-09 de coordenadas UTM
E=803.351,32 e N=9.202.121,82, deste segue até o marco V-10 de
coordenadas UTM E=803.360,88 e N=9.202.108,08, deste segue até
o marco V-11 de coordenadas UTM E=803.366,62 e N=9.202.090,94,
deste segue até o marco V-12 de coordenadas UTM E=803.379,06 e
N=9.202.035,25, deste segue até o marco V-13 de coordenadas UTM
E=803.386,96 e N=9.202.012,72, deste segue até o marco V-14 de
coordenadas UTM E=803.423,49 e N=9.202.029,61, deste segue até
o marco V-15 de coordenadas UTM E=803.424,43 e N=9.202.025,63,
deste segue até o marco V-16 de coordenadas UTM E=803.386,64 e
N=9.202.008,16, deste segue até o marco V-17 de coordenadas UTM
E=803.393,11 e N=9.202.000,33, deste segue até o marco V-18 de
coordenadas UTM E=803.402,19 e N=9.201.997,41, deste segue até
o marco V-19 de coordenadas UTM E=803.413,55 e N=9.201.997,49,
deste segue até o marco V-20 de coordenadas UTM E=803.430,50 e
N=9.202.000,68, deste segue até o marco V-21 de coordenadas UTM
E=803.432,16 e N=9.201.993,07, deste segue até o marco V-22 de
coordenadas UTM E=803.409,19 e N=9.201.989,46, deste segue até
o marco V-23 de coordenadas UTM E=803.389,63 e N=9.201.993,39,
deste segue até o marco V-24 de coordenadas UTM E=803.378,93 e
N=9.202.007,32, deste segue até o marco V-25 de coordenadas UTM
E=803.366,18 e N=9.202.053,45, deste segue até o marco V-26 de
coordenadas UTM E=803.350,57 e N=9.202.111,24, deste segue até
o marco V-27 de coordenadas UTM E=803.347,01 e N=9.202.116,67,
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deste segue até o marco V-28 de coordenadas UTM E=803.303,52 e
N=9.202.159,05, deste segue até o marco V-29 de coordenadas UTM
E=803.051,99 e N=9.202.306,35, deste segue até o marco V-30 de
coordenadas UTM E=802.941,01 e N=9.202.328,49, deste segue até
o marco V-31 de coordenadas UTM E=802.938,46 e N=9.202.333,09,
deste segue até o marco V-32 de coordenadas UTM E=802.990,62 e
N=9.202.329,95, deste segue até o marco V-33 de coordenadas UTM
E=803.035,54 e N=9.202.321,27, deste segue até o marco V-34 de
coordenadas UTM E=803.072,89 e N=9.202.309,34, deste segue até
o marco V-35 de coordenadas UTM E=803.211,29 e N=9.202.244,66,
deste segue até o marco V-36 de coordenadas UTM E=803.225,57 e
N=9.202.235,04, deste segue até o marco V-37 de coordenadas UTM
E=803.291,61 e N=9.202.170,67, deste segue até o marco V-38 de
coordenadas UTM E=803.053,43 e N=9.202.310,15, deste segue até o
marco V-01, ponto inicial da descrição deste perímetro.
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Secretaria Municipal do Planejamento

SITUAÇÃO - MAT M-95.337
Proprietário:

Celestino Paulino de Souza

Área Chácara:

Imóvel:

243.263,13m²

ÁREA DE SERVIDÃO na CHÁCARA JARDIM CELESTINO, Araguaína-TO.

Área Servidão:

6.472,51m²
Escala:

1 : 5.000

Proprietário:

R.T.:

Data:

Maio/2021

PORTARIA 680, DE 27 DE MAIO DE 2021
Dispõe sobre criação da comissão
organizadora do processo seletivo
interno para provimento dos cargos
de Diretores das Unidades Escolares
Municipais e dá outras providências.

N

N=9202592.42
E=803287.67

E

W

S

N=9202435.70
E=802880.80

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por
lei e considerando a necessidade de realização do Processo Seletivo
Interno para provimento dos cargos de Diretores das Unidades Escolares
Municipais, cria a Comissão para acompanhar o processo referente ao
Processo Seletivo Interno 001/2021.

CH. JARDIM CELESTINO
Matrícula M-95.337
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Art. 1° – Fica instituída a Comissão Municipal Organizadora do
Processo Seletivo n° 001/2021, da Prefeitura Municipal de Araguaína/TO,
para organizar, coordenar, executar e concluir os trabalhos necessários
à realização do processo seletivo simplificado com o objetivo de
seleção de candidatos aos cargos de Diretores das Unidades Escolares
Municipais, nos termos do edital.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Secretaria Municipal do Planejamento

SITUAÇÃO
Proprietário:

Celestino Paulino de Souza

Área Chácara:

Imóvel:

243.263,13m²

CHÁCARA JARDIM CELESTINO, Araguaína-TO.

Área Servidão:

6.472,51m²
Escala:

1 : 5.000

Proprietário:

R.T.:

Data:

abril/2021

N=9202592.42
E=803287.67

N

E

W

S

N=9202435.70
E=802880.80
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ANA CAROLINA DE FREITAS OLIVEIRA MOREIRA

43964

MEMBRO

ANA CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA

43251

MEMBRO

ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA DA SILVA

6782

MEMBRO

ELLEN BATISTA SOBRAL

7018

MEMBRO

GÉSSICA CRISTIANE ALVES DE CARVALHO

44787

MEMBRO

MARIA DAS
ANDRADE

44500

MEMBRO

HONEQUE LUZ DA SILVA

17941

MEMBRO

ISAÍAS PEREIRA DE BRITO

25199

MEMBRO

JESSIKA DA SILVA MIRANDA BRAGA

43166

MEMBRO

JOSE EDSON DE SOUZA CASTRO

42737

MEMBRO

LEICIJANE DA SILVA BARROS

17748

MEMBRO

LISBETH CABRAL BARBOSA

6860

MEMBRO

LUIS GUSTAVO MATOS BARROS

45683

MEMBRO

MARCELIA PEREIRA DE SOUSA LEAL

17754

MEMBRO

MARIA GABRIELLA DIAS SILVA

43570

MEMBRO

NADYA REIS DE OLIVEIRA

18035

MEMBRO

PAULO FRANK DA COSTA SOUSA

22399

MEMBRO

POLLYANNA CARVALHO MIRANDA

43865

MEMBRO

RAILON BORGES DE OLIVEIRA

17785

MEMBRO

VILSON PEREIRA DA SILVA

GRAÇAS

AIRES

DE

MEDEIROS

806

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

5

V-2

23

CH. JARDIM CELESTINO
Matrícula M-95.337

42685

MEMBRO

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

V-07

V-2

ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA

2

Pontos

MATRÍCULA

PRESIDENTE

V-2

1
V-0
1
V-3 0
V-3

TABELA DE COORDENADAS UTM
Coordenadas
E (x)
N (y)
V-01
802.934,25 9.202.340,66
V-02
802.991,83 9.202.336,58
V-03
803.046,15 9.202.325,31
V-04
803.106,49 9.202.303,36
V-05
803.218,14 9.202.248,45
V-06
803.230,13 9.202.239,92
V-07
803.316,42 9.202.156,14
V-08
803.345,72 9.202.136,98
V-09
803.351,32 9.202.121,82
V-10
803.360,88 9.202.108,08
V-11
803.366,62 9.202.090,94
V-12
803.379,06 9.202.035,25
V-13
803.386,96 9.202.012,72
V-14
803.423,49 9.202.029,61
V-15
803.424,43 9.202.025,63
V-16
803.386,64 9.202.008,16
V-17
803.393,11 9.202.000,33
V-18
803.402,19 9.201.997,41
V-19
803.413,55 9.201.997,49
V-20
803.430,50 9.202.000,68
V-21
803.432,16 9.201.993,07
V-22
803.409,19 9.201.989,46
V-23
803.389,63 9.201.993,39
V-24
803.378,93 9.202.007,32
V-25
803.366,18 9.202.053,45
V-26
803.350,57 9.202.111,24
V-27
803.347,01 9.202.116,67
V-28
803.303,52 9.202.159,05
V-29
803.051,99 9.202.306,35
V-30
802.941,01 9.202.328,49
V-31
802.938,46 9.202.333,09
V-32
802.990,62 9.202.329,95
V-33
803.035,54 9.202.321,27
V-34
803.072,89 9.202.309,34
V-35
803.211,29 9.202.244,66
V-36
803.225,57 9.202.235,04
V-37
803.291,61 9.202.170,67
V-38
803.053,43 9.202.310,15

Art. 2° - A Comissão de que trata o artigo anterior desta Portaria
fica assim composta:

PORTARIA 681, DE 27 DE MAIO DE 2021.
N=9201845.68
E=803218.18

N=9201844.65
E=803468.18

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Nº 2.316 - QUINTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021

CONSIDERANDO Concurso Público, objeto do Edital nº
001/2019- Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araguaína TO, com resultado publicado e homologado, nos termos do EDITAL Nº
001/2020, de 31 de dezembro de 2020, e no Diário Oficial do Município
nº 2215, de 31 de dezembro de 2020 para provimento de diversos cargos
de provimento efetivo;
CONSIDERANDO a convocação para posse de cargos de
provimento efetivo, nos termos da Portaria nº 635, D.O.M. nº 2.294, de
27 de abril de 2021 ;
CONSIDERANDO, que o requerimento administrativo nº
2021007477, do candidato FELYPE RAYAN DA SILVA SOUSA, para o
adiamento da contratação no cargo TÉCNICO II - ENGENHEIRO CIVIL,
mediante posicionamento no final da classificação.
R E S O L V E:
Art. 1º - REPOSICIONAR, a pedido, para colocar-se no final da
fila conforme conta na alínea “b”, item 17.2, do Edital nº 001/2019, as
candidatas abaixo:
CANDIDATO

INSC.

FELYPE RAYAN DA SILVA SOUSA

1180276

CLAS
INICIAL

CARGO

5º

TÉCNICO II ENGENHEIRO CIVIL

PROTOCOLO
2021007477

Art. 2º - 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. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 176, DE 27 DE MAIO 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. 004 de 01 de janeiro de 2021, e
Portaria n. 556, de 24 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO Concurso Público, objeto do Edital nº
001/2019- Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araguaína TO, com resultado publicado e homologado, nos termos do EDITAL Nº
001/2020, de 31 de dezembro de 2020, e no Diário Oficial do Município
nº 2215, de 31 de dezembro de 2020 para provimento de diversos cargos
de provimento efetivo;
CONSIDERANDO a convocação para posse de cargos de
provimento efetivo, nos termos da Portaria nº 635, D.O.M. nº 2.294, de
27 de abril de 2021, tendo o prazo de 30 (trinta) dias para posse, a
encerrar-se no dia 26 de maio de 2021;
CONSIDERANDO, que alguns dos candidatos solicitaram,
formalmente, a prorrogação do prazo para posse por mais 30 (trinta)
dias.
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR o prazo para posse, nos termos do
§1º, do art. 16, da Lei Municipal nº 1323/1993 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Araguaína), por mais 30 (trinta) dias corridos,
encerrando-se no dia 27 de junho de 2021, dos candidatos abaixo:
CANDIDATO
MONALIZA
ALMEIDA

BORGES

INSC.
DE

CLASSIF

1214430

2º

1213041

16º

DAYANE LIMA DA SILVA

1171075

14º

GABRIELA LUCAS GUERRA

1201097

2º

GEANDRA CARNEIRO

1215087

15º

CARLA SILVANA PEREIRA DE
ARAÚJO

CARGO
TÉCNICO I PSICÓLOGO - 20H
TÉCNICO
I - ASSISTENTE
SOCIAL - 20H
TÉCNICO
I - ASSISTENTE
SOCIAL - 20H
TÉCNICO I GESTOR PUBLICO
TÉCNICO
I - ASSISTENTE
SOCIAL - 20H

PROTOCOLO
2021007816
2021007764
2021007616
2021007777
2021007264

46º

ASSISTENTE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

2021007460

1161579

3º

FISCAL AMBIENTAL

2021007151

1179283

31º

VALERIA PEREIRA SILVA

1155793

11º

ETHIENNE SILVA CORREA

1147095

39º

JHONNY WARLLEY DA SILVA
RODRIGUES LUZ

1158517

5º

GUSTAVO FRANTYNNE AIRES
SILVA

1152181

MARIANA
RODRIGUES
OLIVEIRA DOS SANTOS
PAMELLA
RODRIGUES SÁ

VITÓRIA

BIANCA FERNANDES
SANTOS

DOS

1150615

30º

1192705

4º

BIANCA SILVA AYRES

1154393

40º

LEONARDO
MACEDO

1159665

45º

CYNTHIA
STEPHANE
RESENDE VIEIRA

1189637

33°

ANA CAROLINA
PEREIRA

1168669

1º

1185382

8°

11502010

2º

ROBENILSON
BARRETO

MOURA

GONÇALVES

DE

LIMA

FELIPE
BINCOLETO
SOUSA SANTOS

DE

FRANCIELA
DA
CONCEIÇÃO FIALHO

SILVA

ASSISTENTE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO
I - ASSISTENTE
SOCIAL - 20H
ASSISTENTE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO I –
CONTADOR
TÉCNICO I –
ENFERMEIRO
TÉCNICO I –
PSICÓLOGO 20H
ASSISTENTE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO II –
MÉDICO
ASSISTENTE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO
I – CIRURGIÃO
DENTISTA
TÉCNICO I TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

2021007779
2021007756
2021007508
2021007493
2021007899
2021007873
2021007914
2021007918
2021007954
2021007959
2021008035
2021008065

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.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 004/2021

SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO
Processo n°:
2021005091
Interessado:
Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho
e Habitação
Assunto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios diversos,
hortifrutigranjeiros (verduras, frutas, folhosos e legumes), guloseimas
(balas, pirulitos e bombons) e polpa de frutas de sabores variados
DESPACHO N° 028/2021 – SEMASTH – Tendo em vista o que consta
deste processo, em especial o Resultado de Julgamento e publicação
no Diário Oficial do Município de Araguaína constante nas fls. 965 e 966,
manifestando quanto à regularidade do procedimento licitatório para
homologação do certame, referente a eventual aquisição de gêneros
alimentícios diversos, hortifrutigranjeiros (verduras, frutas, folhosos e
legumes), guloseimas (balas, pirulitos e bombons) e polpa de frutas de
sabores variados destinados atender as necessidades dos equipamentos
da assistência social, programas e serviços socioassistenciais e
Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação,
HOMOLOGO o resultado do julgamento do Pregão Presencial
nº 015/2021 para Registro de Preços, a que chegou a Comissão
Permanente de Licitação do Gabinete do Prefeito, e de consequência,
ADJUDICO os itens 02, 36, 41, 43, 50, 52, 55, 56, 62, 63, 78, 83, 92,
98, 107, 108, 113, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141 e 142 no valor de R$ 176.562,50 (Cento
e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos) em favor da empresa RONALDO GONÇALVES DA SILVA –
ME inscrita no CNPJ nº 10.353.105/0001-88, os itens 01, 03, 04, 08,
09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 51, 53,
57, 60, 64, 69, 70, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 84, 90, 109, 110,112 e 122
no valor de R$ 106.092,60 (Cento e seis mil e noventa e dois reais e
sessenta centavos) em favor da empresa K. R. MELO EIRELE – ME
inscrita no CNPJ nº 33.768.305/0001-05, os itens 05, 06, 07, 21, 22,
26, 28, 48, 49, 76, 77, 86, 87, 93, 95, 100, 101, 102, 104, 105, 115,
116 e 124 no valor de R$ 62.517,50 (Sessenta e dois mil, quinhentos
e dezessete reais e cinquenta centavos) em favor da empresa D.S.S.
SILVA – VAREJISTA-ME inscrita no CNPJ nº 04.197.718/0001-70,
os itens 18, 24, 27, 29, 34, 37, 44, 47, 54, 58, 59, 61, 71, 82, 85, 91,
99, 117, 118, 133, 134 e 143 no valor de R$ 59.986,20 (Cinquenta e
nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) em favor
da empresa SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
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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inscrita no CNPJ nº 24.837.906/0001-23, os itens 23 e 94 no valor de R$
10.740,00 (Dez mil, setecentos e quarenta reais) em favor da empresa
C.C SANTOS E CIA LTDA inscrita no CNPJ nº 00.828.492/0001-08, os
itens 11, 12, 19, 25, 30, 39, 65, 66, 67, 68, 75, 88, 89, 96, 97, 103, 106,
111, 114, 119, 121 e 123 no valor de R$ 91.796,10 (Noventa e um mil,
setecentos e noventa e seis reais e dez centavos) em favor da empresa
R.C.L. GOMES & CIA LTDA – EPP inscrita no CNPJ nº 10.579.273/000196, o item 32 fracassado e, de consequência, determino o registro da
licitação em epígrafe, dos preços apurados na referida licitação.
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO, em Araguaína – TO, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
maio de 2021.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port. 009/2021

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 042/2021
PROCESSO Nº 2020004379
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93, de 21
de junho de 1993.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Educação
CONTRATADO: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/MF nº
30.313.649/0001-23.
RESUMO DO OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro para
aquisição de condicionadores de ar e serviços de instalação, para
atender a demandas da Secretaria Municipal da Educação.
VALOR GLOBAL: R$ 255.500,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e
quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 05/05/2021 a 04/05/2022.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
Função
Programática:
16.1605.12.122.2006.2394
Elemento de Despesa: 449052
Ficha: 20210907
Fonte de Recursos: 029800000
SIGNATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Araguaína/Tocantins, 05 de maio de 2021.
Publique-se
ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 06/2021

Nº 2.316 - QUINTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021
I - Primeira Fase – Prova de Aptidão e Conhecimentos, de caráter
eliminatório e classificatório, contendo 60 (sessenta) questões, que
versarão sobre:
a) Domínio da língua portuguesa;
b) Conhecimento técnico, pedagógico, gerencial, administrativo e
financeiro; e,
c) Interpretação de textos legais pertinentes à educação;
II - Segunda Fase – Realização de Entrevista Individual, de caráter
eliminatório e classificatório, a ser realizada por Comissão de Avaliação
a ser nomeada pelo Chefe do Poder Executivo.
III - Terceira Fase – Escolha e nomeação dos Diretores pelo Chefe do
Poder Executivo, dentre os candidatos classificados nas duas etapas
anteriores.
1.3.1 – Somente estará habilitado para participar da segunda etapa do
processo seletivo, o candidato que tiver média igual ou superior a 75%
na primeira etapa.
1.4. O candidato classificado poderá ser nomeado por ato discricionário
do Chefe do Poder Executivo, resguardados os interesses da
Administração Pública, para unidade que estiver com vacância de cargo
de Diretor, para exercer um mandato de 2 (dois) anos.
1.5. Poderão concorrer à função de Diretor, os professores efetivos em
atividade que até a data da realização da primeira etapa do processo
seletivo tenham completado, no mínimo, 2 (dois) anos de efetivo serviço
no magistério, que tenham formação superior em pedagogia ou na área
de educação, e que tenham disponibilidade para cumprimento do regime
de trabalho
1.6. O prazo de validade desta Seleção Interna será de 02 (dois) anos
contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do
Chefe do Poder Executivo Municipal, ser prorrogado uma única vez por
igual período, desde que não vencido o primeiro prazo, e respeitando-se
o prazo do mandato do Chefe do Poder executivo.
1.7. São atribuições do Diretor escolar aquelas descritas no artigo 7° da
Lei Municipal n° 3.192, de 16 de dezembro de 2020.
1.8. Não é permitida a participação de servidor aposentado no processo
seletivo, nem sua nomeação ou permanência no cargo de Diretor.
1.9. Não é permitida a participação, neste processo seletivo, de servidor
efetivo que esteja exercendo função de cargo em comissão lotado na
Secretaria de Educação Municipal de Araguaína.
1.10. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Quadro I
ATIVIDADE
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Local de Inscrição
Homologação das inscrições
Recursos contra homologação das inscrições

DISPÕE SOBRE O PROCESSO SELETIVO
INTERNO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
DE DIRETORES DAS UNIDADES DE ENSINO
PÚBLICO MUNICIPAIS E CONVENIADAS,
CONFORME
OS
CRITÉRIOS
DE
COMPETÊNCIAS TÉCNICO-PROFISSIONAIS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS,
no uso de suas atribuições legais e fundamentado na Lei Orgânica
Municipal, no artigo 206, inciso VI, da Constituição Federal, nos
artigos 3°, 14 e 15 da Lei Federal n° 9.394/1996, e na Lei Municipal
n° 3.192/2020, torna pública a abertura do processo seletivo interno
para provimento de cargos de diretores dos estabelecimentos de ensino
público municipais e conveniados, conforme os critérios de competências
técnico – profissionais, para o exercício de gestão escolar.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A seleção interna regida por este Edital destina-se ao provimento
de cargos de diretores para o exercício da gestão escolar de unidade
escolar da rede pública municipal de ensino.
1.2. A presente seleção interna será realizada pela Secretaria Municipal
da Educação.
1.3. O processo seletivo será realizado em 3 (três) fases, obedecendo
aos critérios especificados abaixo:

http://bit.ly/inscricao_semed
16/06/2021
17/06/2021 a 18/06/2021

Resultado dos recursos

22/06/2021

Resultado solicitação de atendimento especial

22/06/2021

Divulgação dos locais de prova

25/06/2021

DATA DA PROVA

18/07/2021

Horário da prova

08h às 12h

Divulgação dos GABARITOS PRELIMINARES

19/07/2021

Recursos contra os gabaritos preliminares

PROCESSO SELETIVO EDITAL N° 001/2021

DATAS E PRAZOS
07/06/2021 a 11/06/2021

Resultado dos recursos
Relação dos candidatos aprovados nas provas objetivas
ENTREVISTAS
Divulgação do resultado preliminar das entrevistas
Recursos contra resultado preliminar das entrevistas
Relação dos candidatos considerados aptos
Escolha e nomeação pelo Chefe do Poder Executivo

20/07/2021 a 22/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
29/07/2021 a 02/08/2021
06/08/2021
09/08/2021 a 10/08/2021
13/08/2021
Até o dia 31/08/2021

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE
SELEÇÃO
2.1. São requisito indispensáveis para participação na presente seleção
interna:
I. Ser servidor efetivo e integrante do quadro do magistério da educação
básica da rede pública municipal de ensino e ter cumprido o estágio
probatório;
II. Possuir formação superior em pedagogia ou na área de educação;
III. Que tenha completado, até a data da primeira etapa deste processo
seletivo, o período mínimo de 2 (dois) anos de efetivo serviço no
magistério como docente, comprovados mediante declaração expedida
pela instituição de ensino;
IV. Ter disponibilidade para cumprimento do regime de trabalho de
quarenta horas semanais.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A Inscrição será realizada, exclusivamente, via internet, no período
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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compreendido de 07/06/2021 a 11/06/2021, e será gratuita para todos
os candidatos.
3.1.1. O Formulário de Inscrição está disponível no link http://bit.ly/
inscricao_semed.
3.1.2. O link do Formulário de Inscrição será disponibilizado no endereço
eletrônico de todas as Unidades Escolares Municipais.
3.2. Os documentos referentes à inscrição devem estar em formato PDF
e anexados ao Formulário de Inscrição.
3.4. Os candidatos, além de preencher as informações solicitadas no
momento da inscrição, deverão anexar ao Formulário de Inscrição os
seguintes documentos:
a) Diploma de graduação em pedagogia ou na área de educação.
b) Declaração de efetivo serviço no magistério como docente, expedida
pela Instituição de Ensino;
3.5. Caso identificada mais de uma inscrição referente ao mesmo
candidato, será considerada a última inscrição enviada, desconsiderandose as demais.
3.6. Somente serão homologadas as inscrições que atenderem a todas
as solicitações de documentação apresentadas neste edital. 3.7. Em
nenhuma hipótese serão aceitos documentos entregues fora de prazo.
3.8. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento
do disposto neste edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos para a função de Diretor de Unidade Escolar.
3.9. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes
instruções e a tácita aceitação das condições do processo de seleção,
tais como se acham estabelecidas neste edital e nas normas legais
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções
específicas para a realização do certame, acerca dos quais não poderá
alegar desconhecimento.
3.10. Ao se inscrever, o candidato aceita as condições ditadas
neste Edital e declara serem verídicas as informações prestadas no
requerimento de inscrição, dispondo a Secretaria Municipal da Educação
do direito de excluir do processo seletivo aquele que fornecer dados
comprovadamente inverídicos até o encerramento do certame.
3.11. A SEMED não se responsabiliza por solicitação de inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.
3.12. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal e
a via fax.
3.13. A SEMED não enviará nenhuma comunicação/cartão de
confirmação de inscrição para o candidato, sendo que, a obtenção
destas informações é de responsabilidade do candidato, através das
publicações realizadas em Diário Oficial.
3.14. Os eventuais erros de digitação verificados na confirmação
da inscrição do candidato deverão ser corrigidos somente no dia de
aplicação das provas, em Ata de Sala, e é de responsabilidade do
candidato solicitar ao aplicador de prova (fiscal) a alteração.
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO
ESPECIAL
4.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a
realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição
disponibilizada através do link http://bit.ly/inscricao_semed, os recursos
especiais necessários a tal atendimento.
4.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal
fim no momento da inscrição, deverá levar, no dia de realização da
prova objetiva, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada
e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar
acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de
realização das provas.
4.3. Somente poderão permanecer no local de realização das provas,
além da candidata, a criança lactente e o acompanhante adulto. Não
será permitida a permanência de outras crianças e/ou acompanhantes.
4.4. Não haverá tempo adicional para a candidata que tiver necessidade
de amamentar durante a realização das provas.
4.5. A SEMED não disponibilizará acompanhante para guarda de criança.
4.6. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial
deferido será divulgada em Diário Oficial, na data prevista no Quadro I
do subitem 1.10 deste edital.
4.7. A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
5. DA PRIMEIRA FASE– PROVA DE APTIDÃO E CONHECIMENTO
5.1. Os candidatos inscritos farão a avaliação de aptidão e conhecimento
por meio de instrumento de prova escrita, e os aprovados serão
certificados para participação nas etapas subsequentes do processo.
5.2. A Primeira Fase consistirá na realização de Prova Objetiva, de caráter
classificatório e eliminatório, e abordará conhecimentos compatíveis com
o nível de escolaridade exigido para o cargo, conforme os programas
constantes no Anexo I deste edital, abordando os seguintes assuntos:
a) domínio da língua portuguesa;
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b) conhecimento técnico, pedagógico, gerencial, administrativo e
financeiro; e,
c) interpretação de textos legais pertinentes à educação.
5.3. A Prova Objetiva será realizada conforme o especificado no Quadro
II a seguir:
Quadro II
DATA DA
APLICAÇÃO

TURNO

FECHAMENTO
DOS PORTÕES

HORÁRIO DE
INÍCIO

DURAÇÃO DA
PROVA

18/07/2021

Manhã

07h50min

08h

4 horas

5.4. Os locais de realização das provas (contendo escolas, blocos e
salas) serão divulgados em Diário Oficial, na data prevista no Quadro I
do subitem 1.10 deste edital.
5.4.1. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação
correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no
horário determinado.
5.5. A SEMED reserva-se ao direito de alterar o horário, o local e a data
de realização das provas. Responsabiliza-se, contudo, por divulgação
em Diário Oficial, com a devida antecedência, a quaisquer alterações.
5.6. Não serão dadas, por telefone e/ou por correio eletrônico,
informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas. O candidato deverá observar rigorosamente este edital e os
editais e comunicados a serem divulgados na forma do subitem 5.4.
5.7. A Prova Objetiva será constituída de 60 (sessenta) questões sobre
os conteúdos elencados no Anexo I deste edital, no formato de múltipla
escolha, e agrupadas nas dimensões da gestão em conformidade com
o Quadro III a seguir:
Quadro III
Áreas de conhecimento

N° de
questões

Valor de cada questão

Total de
pontos

Domínio da língua portuguesa

10

1

10

Conhecimento técnico

30

1

30

Interpretação de textos legais

20

1

20

Pontuação máxima

60 pontos

5.8. Cada questão da Prova Objetiva terá o valor correspondente em
conformidade com o Quadro III do subitem 5.7 deste edital, e terá o
formato de múltipla escolha, com quatro alternativas, das quais apenas
1 (uma) será correta.
5.9. O candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas
Personalizada, que será o único documento válido para a correção da
Prova Objetiva.
5.10. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de Provas e
na própria Folha de Respostas.
5.11. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas
por erro ou descuido do candidato.
5.12. Os eventuais prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente
na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
5.13. O candidato deverá marcar na Folha de Respostas, para cada
questão, somente uma das opções (alternativas) de resposta, sendo
atribuída nota zero à questão com mais de uma opção marcada, sem
opção marcada ou, ainda, com emenda ou rasura, ainda que legível.
5.14. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.14.1. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a
realização da prova objetiva no mínimo uma hora antes do horário fixado
para o início das provas, munido apenas de caneta esferográfica de tinta
preta ou azul, fabricada em material transparente e de seu Documento
de Identidade (original) que bem o identifique. Não será permitido o uso
de lápis, lapiseira/grafite, borracha e/ou caneta fabricada em material
não transparente durante a realização das provas.
5.14.2. Somente será admitida a entrada na sala de prova do candidato
que estiver portando documento de identidade original que bem o
identifique.
5.14.3. Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade; Carteira de Trabalho; carteira nacional de habilitação
- modelo (com foto) aprovado pelo art. 159 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997.
5.14.3.1. A Carteira Nacional de Habilitação, citada no item anterior,
somente será aceita dentro do prazo de validade ou até 30 dias após a
data de validade.
5.14.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de
nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem
foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade,
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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nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
5.14.5. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que
autenticada, nem protocolo do documento.
5.14.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de
realização da prova, documento de identidade original, por motivo de
perda, roubo ou furto, ele deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo sessenta
(60) dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital
em formulário próprio.
5.14.7. A identificação especial poderá ser exigida, também, ao candidato
cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia
ou à assinatura do portador.
5.14.8. Nos dias de realização da prova, o candidato que não apresentar
o Documento de Identidade (original), numa das formas definidas nos
subitens 5.14.3, 5.14.1 e 5.14.6 deste edital, não poderá fazer a prova e
será, automaticamente, eliminado do processo de seleção.
5.14.9. Durante o período de realização da prova, o Documento de
Identidade do candidato deverá ficar disponível, para os aplicadores de
prova, sobre a carteira.
5.14.10. Os portões dos prédios onde se realizarão as provas serão
fechados, impreterivelmente, 10 (dez) minutos antes do início das
provas. O candidato que chegar após o fechamento dos portões terá
vedada sua entrada no prédio e será automaticamente eliminado do
processo de seleção.
5.14.10.1. O candidato que adentrar ao prédio de realização da prova,
conforme o item anterior, deverá, impreterivelmente, estar na sala/
recinto de aplicação até o prazo do início das provas; caso não esteja a
tempo na sala/recinto, mesmo estando dentro do prédio, será eliminado
do processo de seleção.
5.14.11. Em hipótese alguma, o candidato que se retirar do prédio de
realização da prova poderá retornar a ele.
5.14.12. Durante a realização da prova, poderá ser adotado o
procedimento de identificação civil do candidato, mediante verificação
do Documento de Identidade (original), coleta da assinatura e das
impressões digitais. O candidato que se negar a ser identificado terá
suas provas anuladas e, com isso, será automaticamente eliminado do
processo de seleção.
5.14.13. Por motivo de segurança, o candidato deverá permanecer no
local de realização da prova por, no mínimo, 90 (noventa) minutos após
o início desta, mesmo depois de eliminado.
5.14.14. Não será permitida a entrada de candidatos, no ambiente de
prova, portando armas, mesmo que o candidato tenha porte legal. O
candidato que estiver portando armas deverá informar ao Aplicador, que
o encaminhará à Coordenação para o recolhimento, de acordo com as
normas de segurança - proceder à identificação da arma e acondicionála em local indicado.
5.14.15. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem
a utilização de livros, códigos, apontamentos, apostilas, réguas,
calculadoras, manuais, dicionários, impressos, anotações ou qualquer
material semelhante.
5.14.16. No dia de realização da prova, a SEMED poderá submeter os
candidatos ao sistema de detecção de metal.
5.14.17. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do
processo de seleção, o candidato que durante a sua realização:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das
provas;
b) for surpreendido portando livros, máquinas de calcular ou equipamento
similar, dicionário, notas ou impressos (independente do conteúdo) que
não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro
candidato;
c) for surpreendido portando (mesmo que desligado) quaisquer
aparelhos eletrônicos, tais como bip, smartphone, telefone celular,
relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de
calcular, máquina fotográfica, fones de ouvido, chaves integradas com
dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de
portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite,
borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto
com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou
bolsa e armas;
d) se durante a realização da prova qualquer um dos objetos citados
na alínea anterior (mesmo que recolhido e estando lacrado embaixo da
carteira) emitir qualquer sinal;
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de
aplicação da prova, com as autoridades presentes ou com os demais
candidatos;
f) não entregar o Caderno de Prova e a Folha de Resposta, ao término
do tempo destinado à sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de
fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Caderno de Prova
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(ou parte dele) e/ou a Folha de Respostas;
i) descumprir as instruções contidas no Caderno de Prova e na Folha
de Respostas;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo
seletivo;
l) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou digitais;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material nãotransparente;
n) for surpreendido portando anotações (independente do conteúdo);
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a
entregar a arma à Coordenação;
p) não permitir ser submetido ao detector de metal;
q) se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico,
visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado
de processos ilícitos.
5.14.18. Motivará a eliminação do candidato do processo de seleção,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla
a quaisquer das normas definidas neste edital ou a outros relativos ao
processo de seleção, nos comunicados, nas Instruções ao Candidato
ou nas Instruções constantes no Caderno de prova, bem como ao
tratamento incorreto e descortês a qualquer pessoa envolvida na
aplicação da prova.
5.14.19. Se for constatado que o candidato esteja de posse (mesmo
que desligado) de qualquer um dos objetos descritos no subitem 5.14.17
deste edital, ele será automaticamente eliminado do processo de
seleção.
5.14.20. A SEMED recomenda que o candidato não leve nenhum dos
objetos citados no subitem 5.14.18 deste edital, no dia de realização da
prova.
5.14.21. A SEMED não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos
objetos citados no subitem 5.14.17 deste edital.
5.14.22. A SEMED não se responsabilizará por perdas ou extravios de
documentos, objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização da prova, nem por danos neles causados.
5.14.23. No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por
qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades
presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de
avaliação e de classificação.
5.14.24. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas
implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
5.14.25. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e
dos procedimentos do processo seletivo de que trata este edital correrão
por conta dos candidatos.
5.14.26. O candidato deverá, ao terminar, entregar ao Aplicador de
Prova a Folha de Respostas e o Caderno de Prova, não sendo permitido
ao candidato, em hipótese alguma, levar os mesmos.
5.14.27. Não será permitido ao candidato fumar durante a realização da
prova.
5.14.28. Não haverá repetição ou segunda chamada de prova.
5.14.29. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos
sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência.
5.14.30. O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo,
caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do
processo de seleção.
5.14.31. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto
para a aplicação da prova em virtude de afastamento do candidato da
sala de prova.
5.14.32. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data,
local e horário constantes neste edital e/ou futuros editais/ aditamentos
divulgados em Diário Oficial.
5.14.33. Os três últimos candidatos a terminarem a prova em cada sala/
recinto de aplicação, somente poderão se retirar do local de prova após
assinarem conjuntamente a Ata de Sala.
5.15. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
5.15.1. A Nota da Prova Objetiva (NPO) dos candidatos será igual
à soma do total de pontos obtidos em todas as questões da Prova
Objetiva, obedecidos os critérios estabelecidos no Quadro III do item
5.7 deste edital.
5.15.2. Será reprovado e eliminado do processo de seleção o candidato
que:
a) zerar uma ou mais áreas do conhecimento especificadas no Quadro
III do subitem 5.7;
b) não atingir a pontuação mínima de 75% na Prova Objetiva.
5.15.3. O candidato eliminado na forma dos subitens 5.15.2 deste
edital não terá classificação alguma no processo de seleção e não será
convocado para a Segunda Fase.
5.15.4. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem
decrescente da Nota da Prova Objetiva (NPO), em listas de classificação
e estarão automaticamente convocados para a Segunda Fase.
6. DA SEGUNDA FASE– ENTREVISTA INDIVIDUAL
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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6.1. A fase de entrevistas será composta por perguntas situacionais e
com ênfase na investigação de experiências vividas pelo candidato.
6.2 A fase de Entrevista Individual será realizada por uma equipe
multidisciplinar formada por psicólogos da Secretaria Municipal da
Administração e por técnicos da Secretaria Municipal da Educação.
A equipe será formada por 12 (doze) membros que se dividirão em
subgrupos de 03 (três) pessoas para realização das entrevistas
individuais.
6.3 A fase de Entrevistas avaliará, de um modo geral, o candidato e suas
aptidões, levando em consideração os seguintes critérios, constantes do
Quadro IV abaixo:
Quadro IV
DIMENSÃO

COMPETÊNCIAS
•
•
•

D I M E N S Ã O
PEDAGÓGICA:
Função primeira e
específica da escola
sendo que o papel
do
diretor
está
na
efetivação
de
aprendizagem
com
qualidade.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

D I M E N S Ã O
POLÍTICA: Envolve
as
competências
de liderança para
propiciar a garantia do
direito fundamental à
educação

•
•
•
•
•
•
•
•

D I M E N S Ã O
OPERACIONAL:
Refere-se
aos
conhecimentos
administrativos
e
financeiros
que
viabilizam
a
realização do trabalho
escolar.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
D I M E N S Ã O
RELACIONAL: Tem
como foco as atitudes
e
posicionamentos
que favorecem o
trabalho escolar.

•
•
•

•
•
•

Compromisso com o ensino e a
aprendizagem dos alunos da escola;
Conhecimento e compreensão das leis
no que diz respeito aos princípios da
ação educacional;
Conhecimento e compreensão das
relações existentes entre as ações
pedagógicas e seus resultados na
aprendizagem e formação dos alunos;
Conhecimento
e
habilidade
na
condução do planejamento pedagógico;
Conhecimento e habilidade para a
elaboração e condução do ProjetoPolítico Pedagógico;
Conhecimento e habilidade para
desenvolver a inclusão;
Apoio aos profissionais diretamente
envolvidos com o ensino e a
aprendizagem;
Mobilização da equipe para a promoção
dos objetivos educacionais da escola;
Promoção de ambiente propício ao
desenvolvimento educacional.

PONTUAÇÃO

0 A 25
PONTOS

Conhecimento das leis que regem a
política educacional;
Conhecimento dos princípios que
regem a gestão pública;
Liderar, coordenar, mobilizar e motivar
toda a comunidade escolar em prol do
ensino com qualidade;
Delegar responsabilidades;
Desenvolver a cultura colaborativa
entre a comunidade interna e externa
à escola;
Relacionamento com a administração
do sistema/rede de ensino;
Atitudes que demonstrem o ato de ser
responsável pelo todo da escola.
Conhecimento das leis que regem a
política educacional;
Conhecimento dos princípios que
regem a gestão pública;

0 A 25
PONTOS

Conhecimento para coordenar as
atividades administrativas da escola;
Conhecimento e zelo pela prestação
de contas dos recursos financeiros e
materiais às instâncias competentes;
Conhecimento e zelo pelo patrimônio e
espaços físicos da escola;
Gerir, junto com as Associações de
Pais e Mestres, os recursos financeiros
da escola;
Gerir e controlar o orçamento.
Conhecimento para coordenar as
atividades administrativas da escola;
Conhecimento e zelo pela prestação
de contas dos recursos financeiros e
materiais às instâncias competentes;
Conhecimento e zelo pelo patrimônio e
espaços físicos da escola;
Gerir, junto com as Associações de
Pais e Mestres, os recursos financeiros
da escola;

0 A 25
PONTOS

Conhecimento e habilidade para a
gestão de pessoas;
Conhecimento e habilidade para a
gestão de conflitos;
Conhecimento e habilidade para agir
democraticamente;
Atitudes orientadas pelos princípios
éticos, agindo com equidade e justiça;
Atitudes proativas;
Atitudes de comprometimento com
o seu desenvolvimento profissional,
assim como para os demais membros
da equipe.
Conhecimento e habilidade para a
gestão de pessoas;
Conhecimento e habilidade para a
gestão de conflitos;
Conhecimento e habilidade para agir
democraticamente;

0 A 25
PONTOS

6.3.1. Cada um dos 04 (quatro) critérios de avaliação acima dispostos
receberá nota de zero a 25 (vinte e cinco) pontos.

6.3.2. Cada candidato entrevistado poderá alcançar a pontuação máxima
de até 100 (cem) pontos.
6.3.3. Será reprovado e eliminado do processo de seleção o candidato
que:
a) zerar uma ou mais competências especificadas no Quadro IV do
subitem 6.3;
b) não atingir a pontuação mínima de 75% na Entrevista Individual.
6.3.4. O candidato eliminado na forma do subitem 6.3.3 deste edital não
terá classificação alguma no processo de seleção e será considerado
inapto.
6.4. Os candidatos considerados aptos na fase de Entrevistas seguirão
para a terceira fase deste processo seletivo interno.
6.5. A classificação final dos candidatos será publicada em Diário Oficial,
na data prevista no Quadro I do subitem 1.10 deste edital.
6.6. A classificação nas duas primeiras fases não constitui obrigatoriedade
de ocupação do cargo por parte do candidato.
7. DA TERCEIRA FASE – ESCOLHA E NOMEAÇÃO DOS DIRETORES
PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
7.1. A Terceira Fase consiste na escolha e nomeação dos Diretores pelo
Chefe do Poder Executivo, entre os candidatos considerados aptos na
Segunda Fase.
7.2. O candidato classificado poderá ser nomeado por ato discricionário do
Chefe do Poder executivo, resguardados os interesses da Administração
Pública, para unidade que estiver com vacância de cargo de Diretor
7.3. A Nomeação dos Diretores será divulgada através de Diário Oficial
até a data de 31 de agosto de 2021, conforme Quadro I do item 1.10.
8. DOS RECURSOS
8.1. Os recursos em face da homologação das inscrições deverão
ser apresentados presencialmente na sede da SEMED, na Avenida
Bernardo Sayão, 499, Entroncamento, CEP 77.818-340, no período de
17/06/2021 a 18/06/2021, e deverão ser devidamente fundamentados e
identificados para que sejam aceitos para julgamento.
8.2. Os recursos em face da classificação da Primeira Fase deverão
ser apresentados presencialmente na sede da SEMED, na Avenida
Bernardo Sayão, 499, Entroncamento, CEP 77.818-340, no período de
20/07/2021 a 22/07/2021, e deverão ser devidamente fundamentados e
identificados para que sejam aceitos para julgamento.
8.3. Os recursos em face da classificação da Segunda Fase deverão
ser apresentados presencialmente na sede da SEMED, na Avenida
Bernardo Sayão, 499, Entroncamento, CEP 77.818-340, no período de
09/08/2021 a 10/08/2021, e deverão ser devidamente fundamentados e
identificados para que sejam aceitos para julgamento.
8.4. Para interposição de recursos, os candidatos devem preencher
modelo padrão, conforme ANEXO II desse edital.
8.5. DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA
8.5.1. Será admitido recurso quanto às questões da Prova Objetiva e
gabaritos preliminares, exclusivamente de forma presencial, no prazo
previsto no cronograma do Quadro I do subitem 1.10 deste edital, na
sede da SEMED, na Avenida Bernardo Sayão, 499, Entroncamento,
CEP 77.818-340
8.5.2. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, com as
bibliografias correspondentes, e sem identificação do interessado no
corpo do recurso, conforme formulário específico, constante do ANEXO
II deste edital.
8.5.3. Não serão considerados os recursos que não estiverem de acordo
com os subitens 8.5.1 e 8.5.2 deste edital, ou os que forem enviados por
fax ou pelos Correios, também não serão respondidos recursos relativos
a problemas de impressão da prova.
8.5.4. Todos os recursos dentro dos padrões exigidos serão analisados
e, havendo alterações de gabarito serão divulgadas em Diário Oficial, no
momento da divulgação do gabarito definitivo. Não serão encaminhadas
respostas individuais aos candidatos. Não serão aceitos recursos
relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da
Folha de Resposta da Prova Objetiva.
8.5.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada questão,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual
teor.
8.5.6. Relativo ao gabarito provisório, se do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido.
8.5.6. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito
provisório de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos
os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.5.7. Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente
indeferidos.
8.5.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de
recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo.
8.6. DOS RECURSOS DA ENTREVISTA INDIVIDUAL
8.6.1. Será admitido recurso quanto à Segunda Fase, exclusivamente
de forma presencial, no prazo previsto no cronograma do Quadro I do
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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subitem 1.10 deste edital, na sede da SEMED, na Avenida Bernardo
Sayão, 499, Entroncamento, CEP 77.818-340
8.6.2. Para interposição de recursos, os candidatos devem preencher
modelo padrão, conforme ANEXO II desse edital.
8.6.3. A pontuação definida pela comissão multidisciplinar na fase de
entrevista tem efeito terminativo, não cabendo pedido de revisão.
9. DO PROVIMENTO DOS CARGOS
9.1. Os candidatos considerados aptos, escolhidos e nomeados pelo
Chefe do Executivo, quando convocados para assumirem seus cargos,
serão lotados nas Unidades que estiverem em vacância.
9.2. A convocação dos classificados para assumirem seus cargos será
feita através de publicação em Diário Oficial.
9.3. Para ser nomeado e tomar posse no respectivo cargo, o candidato
deverá satisfazer, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) ter sido aprovado em todas as fases do presente Processo Seletivo
Interno;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais e relativas ao serviço militar,
quando do sexo masculino;
c) não registrar antecedentes criminais e estar em pleno gozo dos
direitos políticos;
d) não ter sofrido penalidade por força de procedimento administrativo
disciplinar, cível ou criminal nos últimos quatro anos e/ou ter sido
afastado (a) pela SEMED, da função exercida;
e) no caso de já ter sido diretor de escola, não estar inadimplente com a
prestação de contas dos recursos financeiros;
f) apresentar as certidões abaixo:
I - Certidão Negativa de Tributos Federais;
II- Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
III- Certidão Negativa de Tributos Municipais;
IV- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O resultado final do Processo Seletivo Interno será homologado
por ato do Prefeito Municipal e publicado em Diário Oficial, conforme
cronograma deste edital.
10.2. Os cargos de que trata o presente Edital são de livre nomeação e
livre exoneração, a critério da Administração Pública, conforme dispõe o
artigo 37, II da Constituição Federal.
10.3. Não será expedida ou enviada nenhuma correspondência ou
convocação para nenhuma das etapas da Seleção de que trata este
edital.
10.4. Não será expedido qualquer documento comprobatório de
aprovação nas etapas da Seleção, valendo para este fim as publicações
oficiais.
10.5. Os casos omissos relativos à Seleção, serão resolvidos pela
Comissão organizadora deste processo Seletivo Interno.
10.6. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Araguaína/TO, 27 de maio de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PRIMEIRA FASE – PROVA OBJETIVA
1.
Língua Portuguesa. Compreensão e interpretação de textos
literários e/ou informativos, extraídos de livros, revistas e jornais.
Interpretação de textos verbais, não verbais e mistos: quadrinhos, tiras,
outdoors, propagandas, anúncios, etc. Nova ortografia. Acentuação
gráfica. Pontuação. Crase. Pronomes: emprego, formas de tratamento
e colocação. Morfossintaxe: classes de palavras: estrutura, formação,
flexão e emprego no contexto da enunciação. Frase, oração e período.
Termos da oração e suas funções morfossintáticas. 11. Relações
sintático-semânticas entre as orações de um período. Processo de
coordenação e de subordinação. Sintaxe de concordância e regência.
Semântica: sinônimos e antônimos. Conotação e denotação. Figuras de
Linguagem. Redação de correspondências oficiais.
2.
Princípios legais que regem a educação brasileira. Direito a
educação. Organização dos sistemas de ensino no Brasil.
a.
Constituição Federal. Artigos: 205 a 214. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm;
b.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96.
Artigos: 1º a 33, 37, 38, 58 a 67. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l9394.htm ;
c.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.068, de
13/07/1990. Artigos: 1º ao 6º, 53 a 59. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm ;
3.
Princípios legais que regem o atendimento à pessoa com
deficiência.
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a.
Lei Federal nº 13.146/2015, de 6 de julho de 2015. Artigos
27 a 30. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13146.htm
4.
Princípios legais que regem o servidor público municipal
efetivo.
a.
Estatuto do servidor (Lei 1.323, de 20/09/1993). Artigos: 28 a
30, 74 a 95, 103, 104, 114 e 115. Disponível em: https://leis.araguaina.
to.gov.br/Download/Leis/586/Lei_N_1_323/eydlxaurgajfypicwoyxhc3q/
Download.aspx ;
5.
Princípios legais que regem a política pública em educação
para o município de Araguaína/TO.
a.
Plano Municipal de Educação. Lei nº 2.957, de 24/06/2015.
Metas: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 18. Disponível em: https://diariooficial.
araguaina.to.gov.br/Arquivo/DiarioOficialSuplemento/pdf/5.pdf ;
6.
Organização pedagógica e administrativa das unidades de
ensino da rede municipal de ensino de Araguaína/TO.
a.
Regimento Escolar do sistema municipal de Ensino de
Araguaína. Disponível em: https://diariooficial.araguaina.to.gov.br/
Arquivo/DiarioOficial/pdf/1142.pdf ;
b.
Instrução Normativa N° 006/2020, de 11/12/2020. Dispõe
sobre os procedimentos para o processo de matrícula da Rede Municipal
de Ensino de Araguaína para o ano letivo de 2021. Disponível em: https://
diariooficial.araguaina.to.gov.br/Arquivo/DiarioOficial/pdf/2212.pdf.
c.
Instrução Normativa nº 005/2020, de 03 de novembro de
2020. Dispõe sobre os procedimentos para a retomada gradual das
atividades pedagógicas nas instituições de ensino da Rede Municipal de
Araguaína/TO, no período em que se fizer necessário. Disponível em:
https://diariooficial.araguaina.to.gov.br/Arquivo/DiarioOficial/pdf/2207.
pdf
7.
Referenciais curriculares da Educação Infantil e Ensino
Fundamental da rede municipal de ensino de Araguaína/TO.
a.
Referencial Curricular do Ensino Fundamental. Parte
introdutória das disciplinas língua portuguesa e matemática. Disponível
em: https://cutt.ly/Zb1qXFl;
b.
Referencial Curricular da Educação Infantil. Parte introdutória
do documento. Disponível em: https://cutt.ly/fb1q2le ;
8.
Princípios legais que regem a gestão escolar das unidades de
ensino da rede municipal de ensino de Araguaína/TO.
a.
Lei da Gestão, Lei Municipal nº 2.205, de 16 de dezembro de
2020. Dispõe sobre a gestão do ensino Público Municipal de Araguaína
e dá outras providências. Disponível em: https://diariooficial.araguaina.
to.gov.br/Arquivo/DiarioOficial/pdf/2205.pdf ;
9.
Dimensões e competências da gestão escolar.
a.
Dimensão Pedagógica: Função primeira e específica da
escola sendo que o papel do diretor está na efetivação de aprendizagem
com qualidade.
b.
Dimensão Política: Envolve as competências de liderança
para propiciar a garantia do direito fundamental à educação.
c.
Dimensão Operacional: Refere-se aos conhecimentos
administrativos e financeiros que viabilizam a realização do trabalho
escolar.
d.
Dimensão Relacional: Tem como foco as atitudes e
posicionamentos que favorecem o trabalho escolar.
i.
BRASIL. Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006.
Disponível em: https://www2.ufjf.br/cis/files/2010/04/decreto-5707-061.
pdf.
ii.
CABRAL, António Correia. O diretor – gestor e líder na
escola. Dissertação (Mestrado em Docência e Gestão da Educação)
- Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2012. Disponível em: https://
bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3544/1/T_23262.pdf
iii.
LÜCK, Heloísa. Dimensões de gestão escolar e suas
competências. Curitiba: Editora Positivo, 2009. (p. 12-13, 93-114).
Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2190198/mod_
resource/content/1/dimensoes_livro.pdf
iv.
LÜCK, Heloísa. Liderança em Gestão Escolar. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2008.
10.
Projeto Político Pedagógico. princípios, forma de elaboração,
papel da gestão escolar na elaboração, aplicação na prática da unidade
de ensino.
a.
GADOTTI, Moacir. Projeto político-pedagógico da escola
cidadã. IN Salto para o Futuro: Construindo a escola cidadã, projeto
político-pedagógico. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto,
SEED, 1998. (p. 15-22). Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.
br/download/texto/me002687.pdf .
b.
VEIGA, Ilma Passos da. Projeto político-pedagógico da escola:
uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto
político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas:
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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Papirus, 1998. (p.11-35). Disponível em: https://www.sinprodf.org.br/wpcontent/uploads/2014/01/PPP-segundo-Ilma-Passos.pdf
11.
Noções de Administração de Recursos Materiais e
Patrimoniais. conceitos básicos, segurança no ambiente de materiais,
movimentação de materiais, armazenagem de materiais e preservação
de materiais;
12.
Noções de Licitação – Lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de
1993. Artigos 06, 23 ao 25, 54, 55, 60 ao 63, 65, 77 ao 79. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
13.
Noções de Licitação – Lei n° 14.133/2021, de 01 de abril de
2021. Artigos 05, 06, 28, 29, 33, 34, 53, 54 a 71, 75. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Nº 2.316 - QUINTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021
Tipo de Licitação: Pregão presencial
Objeto: Processo licitatório na modalidade Pregão, destinado á compra
de material elétrico para troca e manutenção das instalações elétricas do
prédio da Escola Municipal William Castelo Branco Martins.
Abertura: 10/06/2021 ás 14h00min
Local: Associação de Apoio de Pais e Mestres da Escola Municipal
William Castelo Branco Martins.
Endereço: Rua estrela do Oriente, Nº 425, Setor Sonhos Dourados,
Fone: 3415-1707, E-mail:finan-esc-william-castelo-branco.semed@
araguaina.to.gov.br
Amparo Legal: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Federal 123 de 14/12/2006 e suas alterações e demais
normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no edital.
Araguaína - Estado do Tocantins, 27 de maio de 2021.

14.
Lei Acesso a Informação - Lei nº 12.527/2011, de 18 de
novembro de 2011. Artigos: 06, 08, 10, 11. Disponível em http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm

Donizete da Silva Melo
Pregoeiro

15.
Lei de Diretrizes e Bases – Lei nº 9.394/1996, de 20 de
dezembro de 1996. Artigos: 61, 70 e 71. Disponível em http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO PARANAGUÁ
ARAGUAÍNA - TOCANTINS

16.
FUNDEB – Nova Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
Artigos 26,33 e 34. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm
17.

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

18.
PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, com seus Eixos
e Ações Agregadas (PDDE Básico, Emergencial, Educação Conectada,
Escola Acessível, Mais Alfabetização) Funcionalidades e Legislação.
19.
INFORMÁTICA. Dispositivos de armazenamento. Periféricos
de um computador. Configurações básicas do Windows 10. Aplicativos do
Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração
de impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores.
Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails.
ANEXO II
NOME DO CANDIDATO:

CPF:

TELEFONE PARA CONTATO:
E-MAIL:
MODALIDADE DO RECURSO
( ) Gabarito preliminar

A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO
PARANAGUÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a
Portaria nº 521/2021, e
CONSIDERANDO o preconizado no Edital N° 01 de 14 de maio
de 2021, do Processo seletivo simplificado para preenchimento de
vagas de assistente de alfabetização voluntário referentes ao Programa
Mais Alfabetização, que tem por objetivo fortalecer e apoiar as escolas
no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do
primeiro e segundo anos do ensino fundamental conforme portaria MEC
nº 142, de 22 de fevereiro de 2018.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da publicidade dos
atos públicos conforme preconiza o artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 1° - Tornar público o resultado do processo seletivo de
acordo com a análise de Currículo e títulos, mediante a especificação e
comprovação da experiência na área de alfabetização, a que se referem
os Anexos I e II do edital 01/2021.
Art. 2° - Publicar através do Anexo I, a lista dos selecionados para
as vagas de Assistente de Alfabetização Voluntário (lotação imediata) e
selecionados para as vagas de Assistente de Alfabetização Voluntário
(cadastro reserva).

ENDEREÇO COMPLETO:

( ) Homologação das
inscrições

Araguaína, 27 de maio de 2021.

RESOLVE:

FORMULÁRIO DE RECURSO

RG:

PORTARIA Nº 08/2021.

( ) Entrevistas

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO

Parágrafo Único – Os candidatos selecionados serão
convocados para cadastro e lotação em suas respectivas turmas
mediante comunicação via e-mail ou telefonema (para o número
informado no ato da inscrição do candidato) a partir do momento da
liberação e autorização do FNDE/MEC.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM
DE BRITO PARANAGÁ, aos 27 dias do mês de maio do ano de 2021.
Charliete Dias Ferreira da Cunha
DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR
Portaria nº 521/2021
ANEXO I

Araguaína/TO, ____ de ____________ de 2021.
______________________________________
(Assinatura do candidato)

Classificação do Processo Seletivo simplificado para provimento de
vagas de assistente de alfabetização na condição de voluntários do
Programa Mais Alfabetização, exercício 2021.
ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - (01) VAGAS
NOME
MEIRIVANIA SOUSA FERNANDES

Nº DE
INSCRIÇÃO
01

PONTUAÇÃO
02

ESCOLA MUNICIPAL WILLIAM CASTELO BRANCO MARTINS
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
Aviso de Licitação
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

10

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Nº 2.316 - QUINTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021
PORTARIA Nº 082, DE 27 DE MAIO DE 2021.

ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO PARA O CADASTRO DE RESERVA - (03) VAGAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA
ESTADO DO TOCANTINS no uso de suas atribuições legais, através da
Portaria nº 001/2021 de 04 de janeiro de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores: MAX DOEEL NUNES
GUIMARAES matrícula nº 42681 e ADÃO JÚNIO RODRIGUES DE
PAULA, matrícula nº 44267, 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 Processo nº 2017081184.

SECRETARIA DE ESPORTE,
CULTURA, E LAZER
ERRATA
CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 82/2021 REFERENTE AO
ANEXO III AO DECRETO Nº 114, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER,
publicado no Diário Oficial do Município Nº 2312, sexta-feira, do dia 21
de maio de 2021.
Considerando o equívoco na portaria supracitada e a
necessidade de retificação dos dados relativos abaixo:
PROCESSO: 2021003247.
Onde se lê:
1. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Responsável: Euverton Pereira Soares

CPF: 011.963.151-24

Endereço: Rua dos Motoristas

Bairro: Jardim Paulista

Cidade: Araguaína – TO

CEP: 77.809-270

Tel. Res.: (63) 99233-5410

Tel. Com.:

Cargo/Função: Coordenador

Portaria nº 494/2021

2. PLANO DE APLICAÇÃO
FUNÇÃO
PROGRAMÁTICA

ELEMENTO DE
DESPESA

25.2501.04.122.2006.2569

3.3.90.30.96

25.2501.04.122.2006.2569

3.3.90.39.96

25.2501.04.122.2006.2569

3.3.90.36.96

ESPECIFICAÇÃO

VALOR R$

Material de Consumo

4.000,00

Prestação de Serviços –
Pessoa Jurídica
Prestação de Serviços –
Pessoa Física

1.000,00
1.000,00

TOTAL

6.000,00

3. VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 6.000,00 (Seis mil reais).
Leia-se:
1. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Responsável: Euverton Pereira Soares

CPF: 011.963.151-24

Endereço: Rua dos Motoristas

Bairro: Jardim Paulista

Cidade: Araguaína – TO

CEP: 77.809-270

Tel. Res.: (63) 99233-5410

Tel. Com.:

Cargo/Função: Coordenador

Portaria nº 494/2021

2. PLANO DE APLICAÇÃO
FUNÇÃO
PROGRAMÁTICA

ELEMENTO DE
DESPESA

25.2501.04.122.2006.2569

3.3.90.30.96

Material de Consumo

4.000,00

3.3.90.39.96

Prestação de Serviços –
Pessoa Jurídica

1.000,00

25.2501.04.122.2006.2569

ESPECIFICAÇÃO

VALOR R$

TOTAL

5.000,00

3. VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Araguaína, 27 de maio de 2021.

Nº do
Contrato

Empresa Contratada

CNPJ

006/2018

PRODATA INFORMÁTICA LTDA

02.744.987/0001-84

a)
Objeto: contrato de Contratação de empresa especializada
no fornecimento de sistemas integrados de gestão pública em ambiente
web, com serviços de implantação, migração de dados, treinamento,
manutenção e suporte técnico “in loco”, com fornecimento de data-center
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 providencia 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 providencia 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 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 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
critérios orçamentários para ele determinados;
IX - nos casos de prorrogação, acréscimos e supressões, as
solicitações devem ser expedidas em, no mínimo, 60 dias antes do
término do contrato;
X – exigir que o contratado 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 Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93;
Art. 3º - O fiscal de que trata esta Portaria é responsável civil,
penal e administrativamente pelos atos que praticar, aplicando-lhes as
disposições das Leis 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
e Lei 1.323/1993 de 20 de setembro de 1993.
Art. 4º - Designar o servidor MAX DOEEL NUNES GUIMARAES
matrícula nº 42681, para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o
recebimento da prestação de serviços dos contratos supracitados;
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação
Portaria n.° 001/2021

Publique-se
José Aparecido de Sousa Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Portaria nº 011/2021

SECRETARIA DA FAZENDA, CIÊNCIA , TECNOLIGIA E INOVAÇÃO

Ofício do Conselho Municipal de Contribuintes Nº 004/2021.
Araguaína, TO – 26 de maio de 2021.
Prezados Senhores,
Em cumprimento ao artigo 185, da Lei Complementar 017/2013,
combinado com o artigo 184, da Lei Complementar 058/2017, venho por
meio deste notificar Vossas Senhorias quanto à Pauta dos Julgamentos
a serem realizados pelo Conselho Municipal de Contribuintes nos dias e
horários abaixo discriminados:
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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Nº
Processo

Autuado(a)

Data/Hora

369/2015

Reformadora de Pneus Tocantins LTDA-ME

344/2018

Bento Cunha Marinho

88/2016

FACIT – Faculdade de Ciências do Tocantins LTDA

468/2016

Analisys Laboratório Clínico LTDA-EPP

001/2020

Kamila Resplande Nunes

343/2018

R Nonato Pereira Barros

001/2019

Luciano de Oliveira

044/2018

IDT Instituto de Doenças do Tórax LTDA

179/2018

Ana Paula Galvão Barros

158/2018

Valquiria M. A. de Lima – ME

391/2020

Antonio José de Lima

283/2020

Tiago do Nascimento Dias

277/2020

Vagner Honório da Silva

16.06.2021
14h30
16.06.2021
15h00
16.06.2021
15h30
16.06.2021
16h00
23.06.2021
14h30
23.06.2021
15h00
23.06.2021
15h30
29.06.2021
14h30
29.06.2021
15h00
29.06.2021
15h30

197/2019

Maria Aparecida Rosa da Silva Freitas

093/2019

Lindaura Janes Barros Laranjeiras Cunha

203/2019

Lucelene Dias Miranda

153/2019-B

09.06.2021
14h30
09.06.2021
15h00
09.06.2021
15h30

Wanderson Rogerio Pereira Araujo

30.06.2021
14h30
30.06.2021
15h00
30.06.2021
15h30
30.06.2021
16h00

As Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes serão
realizadas no Auditório Jauro Stuart Gurgel, no terceiro piso da Secretaria
Municipal de Administração, situada na Rua 25 de Dezembro, nº 265,
Centro, nesta cidade.
Atenciosamente,
GILSON CUTRIM FERREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 163/2021
NOME OU RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
    X
  X

Ͳʹǡ͑ͳͺͲ– 

CEP

ǤͺʹͷǤͷͲʹ

CNPJ/CPF



MUNICÍPIO

 AǦ


INSCRIÇÃO MUNICIPAL
  .!
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǢ

      ±  ͑ʹͲʹͲͲͲ͵ͷͲ
ͳͶǤͲͳǤʹͲʹͲ ͳͺͲͲͻͲͺͲʹͲǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
Ͳͳ–     ȋȌǡʹͲͳʹͲͳͺǢ
ͳǤ͵͵ͺǤ͵ͷʹȀͲͲͲͳǦͷͶ

Ͳʹ– Ǣ
Ͳ͵– 

 ǡ͵ǡ
ͺͲ͵ǦͲͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
ʹǤͶǤʹȀͲͲͲʹǦ͵Ͳ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ͳͳǤͷͳͲ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
      ǡ   ²     Ù        
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ 
ͳͻͷ ͷǤͳʹȀǦ× ǡ  ͵Ͳ͵ ͑
ͳȀʹͲͳ͵ʹʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǤ

         
ιʹͲͳͻͲͳͲͶͳͳͳȀͲͻȀʹͲͳͻ ͳͺͲͳͶʹͷͺͲǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
ͷǤ  Ù  À Ǣ

Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͳͻȀͳͳȀʹͲͳͺ
Prazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados Ǧ   ʹ͵ͳȀʹͲʹͳ”
DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ           ǡ    ǡ    ǡ   
 ǡǡ  ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ
  ǡ  ǡ   ǡ   
    À    –  ǡ   Ǥ
§ 2º.                    ǡ  
  × ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º. O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no
máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
     Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ 
  ǡǡ ²   ǡ
   Ǥ
AUDITORIA FISCAL
PERÍODO A FISCALIZAR
Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO
ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͳͻȀͳͳȀʹͲͳͺ
ʹ͵ͳȀʹͲʹͳͳͺȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ  l   
MATRÍCULAǣͶǤͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͳͲǣ͵
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:


TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 169/2021
PROCESSO SMF/DFT/232/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
     Ǧ
 
 ǡʹͶͷǡ
ͺͲͷǦͲ͵Ͳ

MUNICÍPIO
 AǦ
ʹǤͶǤʹȀͲͲͲ͵Ǧͳͳ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ͳͳǤͶͲ͵
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
      ǡ   ²     Ù        
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ 
ͳͻͷ ͷǤͳʹȀǦ× ǡ  ͵Ͳ͵ ͑
ͳȀʹͲͳ͵ʹʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǤ

         
ιʹͲͳͻͲͳͲͶͳͳͳȀͲͻȀʹͲͳͻ ͳͺͲͳͶͶʹͲǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
ͷǤ  Ù  À Ǣ

Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳʹͲȀͳͳȀʹͲͳͺ
Prazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados Ǧ   ʹ͵ʹȀʹͲʹͳ”
DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ           ǡ    ǡ    ǡ   
 ǡǡ  ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ
  ǡ  ǡ   ǡ   
    À    –  ǡ   Ǥ
§ 2º.                    ǡ  
  × ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º. O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no
máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
     Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ 
  ǡǡ ²   ǡ
   Ǥ
AUDITORIA FISCAL
PERÍODO A FISCALIZAR
Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO
ͲͳȀͲͳȀʹͲͳʹͲȀͳͳȀʹͲͳͺ
ʹ͵ʹȀʹͲʹͳͳͺȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ  l   
MATRÍCULAǣͶǤͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͳͳǣͲ͵
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF



Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡʹʹǡ.

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 170/2021
PROCESSO SMF/DFT/233/2021



DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
 ͵ͳͷǤ   ǡ ǡ   ǡ  ǡ
ǡ  ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  
 ǡ      ǡ    ǡ              
 À    –  ǡ   Ǥ
Țʹ͑Ǥ        ǡ 
× ǡǡ ×    ÀǤ
ȚͶ͑Ǥ        ͷȋ  Ȍ
Ǥ
Ț ͷ͑Ǥ        ǡ          ȋȌ  ȋȌ  ȋȌ    ǡ 
     Ǥ
Ț ͑Ǥ           Ț Ͷ͑ǡ ǦǦ          
  ǡǡ ²   ǡ  
 Ǥ
  ǣ  ǡιͳǤͳͷͷǡǡʹʹ–   Ǥ
AUDITORIA FISCAL
PERÍODO A FISCALIZAR
Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO
ͲͳǤͲͳǤʹͲͳͲ͵ǤͲͶǤʹͲͳͺ
ͳͻ͵ȀʹͲʹͳͳͲǤͲͷǤʹͲʹͳ

Nomeǣ 
Fiscal de Tributos 
Matrículaǣ͵ͷͷͻǦͻ
Município: A–

AUTORIDADE FISCAL
ǣ

Dataǣͳ͵ȀͲͷȀʹͲʹͳ



 ǣ


ǣ




CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
ǣ

ǣͳͶǣͷͶǤ

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 168/2021
PROCESSO SMF/DFT/231/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
     
 
 ǡ͵ǡ
ͺͲ͵ǦͲͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
ʹǤͶǤʹȀͲͲͲʹǦ͵Ͳ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ͳͳǤͷͳͲ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
      ǡ   ²     Ù        
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ 
ͳͻͷ ͷǤͳʹȀǦ× ǡ  ͵Ͳ͵ ͑
ͳȀʹͲͳ͵ʹʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǤ

         
ιʹͲͳͻͲͳͲͶͳͳͳȀͲͻȀʹͲͳͻ ͳͺͲͳͶʹͷͺͲǤ
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

     
Nº 2.316 - QUINTA FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
  Ǧ
 
Ǥ  ǡǤͲͳǦǡǡͳǡ2ǡǡ
ͺͳǦͺͲͷ

MUNICÍPIO
 AǦ
ʹǤͷͻǤͷͶͷȀͲͲͲͳǦͺ͵

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ʹͲǤͻ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
      ǡ   ²     Ù        
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ 
ͳͻͷ ͷǤͳʹȀǦ× ǡ  ͵Ͳ͵ ͑
ͳȀʹͲͳ͵ʹʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǤ

         
ιʹͲʹͲͲͲͻͶͳȀͲͺȀʹͲʹͲ ͳͺͲͳ͵ͺ͵ͳǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
ͷǤ  Ù  À Ǣ

Período: ʹͷȀͲͶȀʹͲͳʹͲȀͲͻȀʹͲͳͺ
Prazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados Ǧ   ʹ͵͵ȀʹͲʹͳ”
DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ           ǡ    ǡ    ǡ   
 ǡǡ  ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ
  ǡ  ǡ   ǡ   
    À    –  ǡ   Ǥ
§ 2º.                    ǡ  
  × ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º. O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no
máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
     Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ 
  ǡǡ ²   ǡ
   Ǥ
AUDITORIA FISCAL
PERÍODO A FISCALIZAR
Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO
ʹͷȀͲͶȀʹͲͳʹͲȀͲͻȀʹͲͳͺ
ʹ͵͵ȀʹͲʹͳͳͺȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ  l   
MATRÍCULAǣͶǤͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͳͳǣ͵͵
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

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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 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǢ

      ±  ͑ʹͲʹͲͲͲͶ͵ͺ
ͳͳǤͲͺǤʹͲʹͲ ͳͺͲͳʹ͵ʹͻͷͻǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
Ͳͳ–     ȋȌǡʹͲͳʹͲͳͺǢ

    À    –  ǡ   Ǥ
§ 2º.                    ǡ  
  × ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º. O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no
máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
     Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ 
  ǡǡ ²   ǡ
   Ǥ
AUDITORIA FISCAL
PERÍODO A FISCALIZAR
Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO
ʹͷȀͲͶȀʹͲͳʹͲȀͲͻȀʹͲͳͺ
ʹ͵͵ȀʹͲʹͳͳͺȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ  l   
MATRÍCULAǣͶǤͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͳͳǣ͵͵
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Nº 2.316 - QUINTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021

Ͳʹ– Ǣ
Ͳ͵– 

Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡʹʹǡ.


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
 ͵ͳͷǤ   ǡ ǡ   ǡ  ǡ
ǡ  ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  
 ǡ      ǡ    ǡ              
 À    –  ǡ   Ǥ
Țʹ͑Ǥ        ǡ 
× ǡǡ ×    ÀǤ
ȚͶ͑Ǥ        ͷȋ  Ȍ
Ǥ
Ț ͷ͑Ǥ        ǡ          ȋȌ  ȋȌ  ȋȌ    ǡ 
     Ǥ
Ț ͑Ǥ           Ț Ͷ͑ǡ ǦǦ          
  ǡǡ ²   ǡ  
 Ǥ
  ǣ  ǡιͳǤͳͷͷǡǡʹʹ–   Ǥ
AUDITORIA FISCAL
PERÍODO A FISCALIZAR
Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO
ͲͳǤͲͳǤʹͲͳͳͳǤͲͶǤʹͲͳͺ
ͳͻȀʹͲʹͳͳͲǤͲͷǤʹͲʹͳ



TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 171/2021
PROCESSO SMF/DFT/234/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
   Ǧ
   
   ǡʹͳͻǡ
ͺʹͶǦͳͳͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
ͳͺǤͺͳʹǤͷʹȀͲͲͲͳǦͲ͵

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ͳͶǤͶͻͻ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
      ǡ   ²     Ù        
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ 
ͳͻͷ ͷǤͳʹȀǦ× ǡ  ͵Ͳ͵ ͑
ͳȀʹͲͳ͵ʹʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǤ

         
ιʹͲʹͲͲͲͳͺͷͲͶȀͲͺȀʹͲʹͲ ͳͺͲͲͺ͵ͶͻǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
ͷǤ  Ù  À Ǣ

Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳʹ͵ȀͲʹȀʹͲͳͺ
Prazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documen Ǧ   ʹ͵ͶȀʹͲʹͳ”
DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ           ǡ    ǡ    ǡ   
 ǡǡ  ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ
  ǡ  ǡ   ǡ   
    À    –  ǡ   Ǥ
§ 2º.                    ǡ  
  × ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º. O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no
máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
     Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ 
  ǡǡ ²   ǡ
   Ǥ
AUDITORIA FISCAL
PERÍODO A FISCALIZAR
Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO
ͲͳȀͲͳȀʹͲͳʹ͵ȀͲʹȀʹͲͳͺ
ʹ͵ͶȀʹͲʹͳͳͺȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ  l   
MATRÍCULAǣͶǤͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͳͳǣͶ͵
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

Nomeǣ 
Fiscal de Tributos 
Matrículaǣ͵ͷͷͻǦͻ
Município: A–
 ǣ


ǣ






TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 160/2021
NOME OU RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
  
Ǧ
  



ͳ͑  ǡ͑ͳǤͲͺͶǤ  

CEP

ǤͺͲ͵ǤͳͶͲ

CNPJ/CPF



MUNICÍPIO

 AǦ


INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ͷǤͷͲͳ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǢ

      ±  ͑ʹͲʹͲͲͲͶ͵ͺ
ͳͳǤͲͺǤʹͲʹͲ ͳͺͲͳʹ͵ʹͻͷͻǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
Ͳͳ–     ȋȌǡʹͲͳʹͲͳͺǢ
ͲͻǤͳͲ͵ǤͶʹͺȀͲͲͲͳǦ͵Ͷ

Ͳʹ– Ǣ
Ͳ͵– 

Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡʹʹǡ.


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
 ͵ͳͷǤ   ǡ ǡ   ǡ  ǡ
ǡ  ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  
 ǡ      ǡ    ǡ              

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
ǣ

ǣͳͶǣͳͲǤ

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 163/2021
NOME OU RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
    X
  X

Ͳʹǡ͑ͳͺͲ– 

CEP

ǤͺʹͷǤͷͲʹ

CNPJ/CPF



MUNICÍPIO

 AǦ


INSCRIÇÃO MUNICIPAL
  .!
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǢ

      ±  ͑ʹͲʹͲͲͲ͵ͷͲ
ͳͶǤͲͳǤʹͲʹͲ ͳͺͲͲͻͲͺͲʹͲǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
Ͳͳ–     ȋȌǡʹͲͳʹͲͳͺǢ
ͳǤ͵͵ͺǤ͵ͷʹȀͲͲͲͳǦͷͶ

Ͳʹ– Ǣ
Ͳ͵– 

Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡʹʹǡ.


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
 ͵ͳͷǤ   ǡ ǡ   ǡ  ǡ
ǡ  ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  
 ǡ      ǡ    ǡ              
 À    –  ǡ   Ǥ
Țʹ͑Ǥ        ǡ 
× ǡǡ ×    ÀǤ
ȚͶ͑Ǥ        ͷȋ  Ȍ
Ǥ
Ț ͷ͑Ǥ        ǡ          ȋȌ  ȋȌ  ȋȌ    ǡ 
     Ǥ
Ț ͑Ǥ           Ț Ͷ͑ǡ ǦǦ          
  ǡǡ ²   ǡ  
 Ǥ
  ǣ  ǡιͳǤͳͷͷǡǡʹʹ–   Ǥ
AUDITORIA FISCAL
PERÍODO A FISCALIZAR
Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO
ͲͳǤͲͳǤʹͲͳͲ͵ǤͲͶǤʹͲͳͺ
ͳͻ͵ȀʹͲʹͳͳͲǤͲͷǤʹͲʹͳ

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 172/2021
PROCESSO SMF/DFT/235/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
 Ǧ 
  
 ǡǤͲͺǡǤͳͷǡ͑Ͷǡ   
ͺͳͶǦ͵ͺͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
Ͳ͵ǤͳͺͺǤʹ͵ȀͲͲͲͳǦ͵

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ͶǤͺʹ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
      ǡ   ²     Ù        
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ 
ͳͻͷ ͷǤͳʹȀǦ× ǡ  ͵Ͳ͵ ͑
ͳȀʹͲͳ͵ʹʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǤ

         
ιʹͲʹͲͲͲʹͲͷͲͶȀͲͺȀʹͲʹͲ ͳͺͲͳͲͺͺͳ͵Ǥ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
ͷǤ  Ù  À Ǣ

Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͲͻȀͲͷȀʹͲͳͺ
Prazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados Ǧ   ʹ͵ͷȀʹͲʹͳ”
DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ           ǡ    ǡ    ǡ   
 ǡǡ  ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ
  ǡ  ǡ   ǡ   
    À    –  ǡ   Ǥ
§ 2º.                    ǡ  
  × ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º. O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no
máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
     Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ 
  ǡǡ ²   ǡ
   Ǥ
AUDITORIA FISCAL
PERÍODO A FISCALIZAR
Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO
ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͲͻȀͲͷȀʹͲͳͺ
ʹ͵ͷȀʹͲʹͳͳͺȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ  l   
MATRÍCULAǣͶǤͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͳͳǣͷͻ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:

Dataǣͳ͵ȀͲͷȀʹͲʹͳ





RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

AUTORIDADE FISCAL
ǣ

Nomeǣ 
Fiscal de Tributos 
Matrículaǣ͵ͷͷͻǦͻ
Município: A–

AUTORIDADE FISCAL
ǣ

Dataǣͳ͵ȀͲͷȀʹͲʹͳ



 ǣ


ǣ




CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
ǣ

ǣͳͶǣͷͶǤ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº: 2021005035
CONTRATO Nº: 020/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: TOLEDO INFO LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de INTERNET em protocolo TCP/
IP e de VPN com protocolo IP/MPLS (Virtual Private Network Internet
Protocol / Multiprotocol Label Switching); transmissão e recepção de
dados - de forma redundante com Ponto de Troca de Trafego (PTT) de
forma tridimensional.
VALOR MENSAL: R$ 2.888,00 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais).
VALOR ANUAL: R$ 34.656,00 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta
e seis reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: de 12 meses, contados a partir
do dia 26/05/2021.
DOTAÇÃO: Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços
Administrativos da Secretaria de Infraestrutura; Função Programática
04.122.2006.2.335; Fonte 010; Elemento de Despesa 33.90.39.97;
Ficha 20210534.
DATA DE ASSINATURA: 26 de maio de 2021.
SIGNATÁRIO: Secretário Municipal de Infraestrutura.
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/Estado do Tocantins, 26 de maio de 2021.
Publique-se

Nº 2.316 - QUINTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PORTARIA N° 128 DE 26 DE MAIO DE 2021.

A CHÁCARA SANTA CECÍLIA, em nome do Sr. CÉLIO FERREIRA
DA SILVA, cadastrado sob o CPF: 374.385.571-20, torna público que
requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente a Licença de Operação - LO para a atividade de
AVICULTURA, no seguinte endereço: Chácara Santa Cecília, Rodovia
BR 153, KM 133, Povoado Pilões, 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.

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

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

SIMÃO MOURA FÉ RIBEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria n.º 008/2021

RESOLVE:
Art.1º - Designar os servidores: Roberto Nunes de Oliveira
Junior, portaria nº458/2021, Adolfo Santana Silva Junior, matricula
nº 47089, 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 2021005035
N° do Contrato
CONTRATO N° 020/2021

Empresa Contratada
TOLEDO INFO LTDA

Objeto: Prestação de serviços de INTERNET em protocolo TCP/IP e de VPN com protocolo
IP/MPLS (Virtual Private Network Internet Protocol / Multiprotocol Label Switching);
transmissão e recepção de dados - de forma redundante com Ponto de Troca de Trafego
(PTT) de forma tridimensional.

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.

DESING BUCAL, cadastrada sob o CNPJ 36.234.101/0001-74, torna
público que requereu junto a SEDEMA - Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Licença Ambiental
de Regularização - LAR, para atividade de Clínica Odontológica,
localizado à Rua treze de maio, n° 478 – Setor Central - Araguaína TO.
O empreendimento se enquadra no Decreto Municipal nº. 176/2019 que
dispõe sobre o licenciamento ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
THIAGO DE LIMA, cadastrada sob o CNPJ 27.293.879/000163,
com nome fantasia SUSPENSÕES E FREIOS LIMA, torna público
que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico, Licença Ambiental de Regularização
- LAR, para atividade de Manutenção e Reparação de veículos
automotores, localizado à Av. Bernardo Sayão, n° 996 – Vila Cearense Araguaína TO. O empreendimento se enquadra no Decreto Municipal nº.
176/2019 que dispõe sobre o licenciamento ambiental desta atividade.

Art. 3º - Designar o Roberto Nunes de Oliveira Junior, portaria
nº458/2021, 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

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

