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DECRETO 041, DE 31 DE MAIO DE 2021

Art. 5º Fica proibida a Venda de bebidas alcoolicas bem como
de produtos não essenciais no período de vigência do presente decreto.

Dispõe sobre medidas restritivas
necessárias ao combate e disseminação
da COVID 19, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pela Constituição
Federal e Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a indisponibilidade de leitos de UTI e clínicos
no Município;
CONSIDERANDO o crescente número de casos da COVID 19
no Município nos últimos dias;
CONSIDERANDO a necessidade de diminuição de casos
suspeitos e ativos;
CONSIDERANDO a preocupação com o crescimento da curva
de contaminação e precavendo que ela seja ascendente e aguda;
DECRETA
Art. 1º Fica proibida a circulação de pessoas sem justa
justificativa no município de Araguaína do dia 03/06 ao dia 07/06, exceto
nos casos de força maior.
Paragrafo Único – É considerado justo motivo o deslocamento
em busca da vacinação contra COVID 19, daqueles que se enquadrem
no grupo prioritário anunciado pelo munícipio.
Art. 2º Ficam mantidas as regras quanto à circulação de pessoas
sem uso de máscara inclusive multas.
Art. 3º Fica proibida qualquer tipo de reunião de pessoas da
mesma família que não coabitem na mesma residência ou mesmo visita
em casas e prédios onde não se resida.
Art. 4º Fica proibida a entrada e a saída da Região Metropolitana,
exceto para desempenho de atividades essenciais, deslocamento para
sedes ou casa rurais próprias ou atendimento médico, devidamente
comprovados.
Paragrafo Único - A determinação do caput deste artigo não se
aplica ao transporte de cargas.
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Art. 6º Durante o período de vigência do presente decreto ficam
suspensos os serviços de transporte público coletivo.
Art. 7º Ficam suspensas as aulas presenciais em instituições
públicas e particulares de ensino durante a vigência do presente decreto.
Art. 8º Ficam proibidos, em áreas públicas e privadas, na zona
urbana ou rural, todo e quaisquer eventos que possam ocasionar
aglomerações, tais como: shows, atividades culturais, festas,
confraternizações e correlatos.
Art. 9º Ficam suspensos até 07/06/2021 os atendimentos ao
público nas secretarias municipais, resguardados àqueles de caráter
essencial ao combate a COVID 19 incluindo a vacinação.
Art. 10 Ficam suspensas as atividades e o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos bancários, feiras, comércios
em geral (inclusive bares e restaurantes) e de serviços (contabilidade,
cartórios, lotéricas e outros) no Município de Araguaína.
Parágrafo Primeiro – Os estabelecimentos acima citados deverão
se manter fechados e com suas atividades suspensas no período
de vigência deste decreto, exceto as atividades e estabelecimentos
constantes no artigo subsequente.
Parágrafo Segundo – Ficam suspensas missas e cultos em
templos religiosos, permitida apenas a celebração e a transmissão virtual
de missas, cultos ou rituais sem a presença de fiéis ou seguidores.
Art. 11 A suspensão a que se refere o artigo anterior não se
aplica aos seguintes estabelecimentos:
I – clínicas médicas – permitidas apenas serviços de emergência;
II – clínicas odontológicas – permitidos apenas para serviços de
emergência;
III – clínicas veterinárias – permitidos apenas para serviços de
emergência;
IV – laboratórios;
V – farmácias;
VI – funerárias e serviços relacionados;
VII – hipermercados, supermercados, mercados, açougues,
peixarias, hortifrutigranjeiros, e centros de abastecimento de alimentos,
permitida apenas a entrada nesses estabelecimentos de um membro por
grupo familiar, vedada a venda de bebidas alcóolicas durante a vigência
deste decreto;
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VIII – distribuidores de gás;
IX – postos de combustíveis e borracharias;
X – atividades internas de restaurantes, bem como a realização
de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou
outros instrumentos similares e os serviços de entrega de mercadorias
(delivery), vedada a venda de bebidas alcoolicas;
XI – caixas eletrônicos;
XII – empresas de telefonia, de telecomunicações e de serviços
de internet – somente atendimento remoto e/ou telefônico por proibido
atendimento na empresa;
XIII – Transporte e circulação de cargas.
XIV – restaurantes e lanchonetes em postos de combustíveis
e serviços às margens da BR-153 – os quais deverão manter mesas
afastadas a pelo menos 2(dois) metros uma das outras e com no máximo
4(quatro) cadeiras cada.
Parágrafo Primeiro – Os estabelecimentos referidos neste artigo
deverão adotar as seguintes medidas:
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Parágrafo único. A data base mencionada no caput deste artigo
se refere à data de início do benefício, para aplicação do percentual
correspondente indicado no Anexo Único deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, em 31 de maio de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
ANEXO ÚNICO
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO
COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE
JANEIRO DE 2021.

I – intensificar as ações de limpeza;
II – disponibilizar álcool 70 graus INPM líquido ou em gel a seus
funcionários e clientes;
III – divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas
de prevenção;
IV – adotar mecanismos para manter os ambientes arejados e
saudáveis; e
V – evitar superlotação, mantendo, no máximo, 1 (um) cliente a
cada 10 (dez) metros quadrados nas áreas de atendimento; e
VI – providenciar distanciamento entre pessoas de no mínimo
1,5m (um metro e meio) em eventuais filas.
Paragrafo Segundo - Hipermercados, supermercados, mercados,
açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, e centros de abastecimento de
alimentos deverão permanecer totalmente fechados no dia 06/06/2021
(domingo).
Art.13 O descumprimento das regras e normas aqui previstas
acarretará além das penalidades e multas previstas em outras normas
municipais vigentes em Advertência; Embargo e/ou interdição de
estabelecimentos e penalidades civis e criminais.
Art. 14 Este Decreto entra em vigor em 03 de junho de 2021 e
terá vigência até 07 de junho de 2021, suspensas as disposições em
contrário e mantidas àquelas não abrangidas por este decreto.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

REAJUSTE (%)

Até janeiro de 2020

5,45

em fevereiro de 2020

5,25

em março de 2020

5,07

em abril de 2020

4,88

em maio de 2020

5,12

em junho de 2020

5,39

em julho de 2020

5,07

em agosto de 2020

4,61

em setembro de 2020

4,23

em outubro de 2020

3,34

em novembro de 2020

2,42

em dezembro de 2020

1,46

PORTARIA 683, DE 31 DE MAIO DE 2021.
Dispõe sobre a convocação e nomeação
dos aprovados no Concurso Público
Edital nº 01/2019, de 23 de dezembro de
2019, do Concurso Público do Município
de Araguaína e, dá outras providências.

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de maio de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
DECRETO 040, DE 31 DE MAIO DE 2021
Dispõe sobre o valor mínimo dos
benefícios do Regime Próprio Municipal
e os reajustes a serem aplicados aos
benefícios de aposentadorias e pensões
por morte dos segurados sem paridade.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pela Constituição
Federal e Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 40, parágrafo 8º, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como na
Medida Provisória nº 1.021, de 30 de dezembro de 2020 e na Portaria
SEPRT/ME nº 477, de 12 de janeiro de 2021;
DECRETA:
Art. 1º Fica assegurado o reajuste dos benefícios de
aposentadoria e pensão por morte dos segurados do Regime Próprio
Municipal, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei.
Art. 2º Fica estabelecido que a partir de 1º de janeiro de 2021
os benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos segurados do
Regime Próprio Municipal não poderão ser inferiores a R$ 1.100,00 (um
mil e cem reais).
Art. 3º Os benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos
segurados do Regime Próprio Municipal sem paridade, que recebem
acima do valor do salário mínimo municipal, serão reajustados em acordo
as datas base e percentuais indicados no Anexo Único deste Decreto.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município, e demais normas pertinentes, pela presente,
CONSIDERANDO o CONCURSO PÚBLICO, Edital nº 001/2019,
de 23 de dezembro de 2019, destinado ao provimento de cargos do
Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO,
com homologação do resultado final publicada no D.O.M. nº 2.215, de
31 de dezembro de 2020;
R E S O L V E:
Art. 1º - CONVOCAR e NOMEAR em caráter efetivo, nos termos
do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Araguaína, os candidatos aprovados no Concurso Público, destinado ao
provimento de cargos do quadro geral de pessoal, objeto do Edital nº
001/2019, de 23 de dezembro de 2019, publicado no D.O.M. nº 2.215,
de 31 de dezembro de 2020, obedecendo a seguinte ordem: ordem de
classificação, inscrição e nome do candidato, respectivamente:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2021
TÉCNICO II - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ORDEM
CLASS

N.º
INSCRIÇÃO

1º

1159389

NOME
CLEYTON SAIALY MEDEIROS CUNHA

CONCORRÊNCIA
AMPLA

TÉCNICO II - ENGENHEIRO FLORESTAL
ORDEM
CLASS

N.º
INSCRIÇÃO

1º

1164952

NOME
JEFFERSON DA CRUZ PASSOS

CONCORRÊNCIA
AMPLA

TÉCNICO II - ENGENHEIRO CIVIL
ORDEM
CLASS

N.º
INSCRIÇÃO

6º

1115163

NOME
FABIO RUGGELLY GAMA DE OLIVEIRA

CONCORRÊNCIA
AMPLA

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

3

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Art. 2º - O convocado deve se apresentar na Secretaria Municipal
de Administração desta Prefeitura, situada na Rua 25 de Dezembro, 523
– Centro, Araguaína – Tocantins, no prazo máximo de 30 dias, contado a
partir da publicação da presente Portaria, para apresentar os documentos
e habilitações exigidas para tomar posse em seus respectivos cargos,
bem como para se submeter à perícia médica.
Parágrafo Primeiro – O candidato deverá se dirigir à
Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de
Administração de Araguaína, em dias úteis e no horário de expediente
(das 8h ás 12h e das 14h às 18h), portando os seguintes documentos:
I – Documentos pessoais (cópias reprográficas e originais):
• Carteira de Identidade;
• Cadastro de Pessoa Física – CPF acompanhado da
consulta da qualificação cadastral no site: http://consultacadastral.inss.
gov.br/Esocial e do comprovante de situação cadastral do CPF no site:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublicaExibir.asp
• Carteira de Habilitação A-B (para os cargos de Fiscalização);
• Título de Eleitor acompanhado da certidão de quitação
eleitoral;
• Certificado de Reservista (se homem);
• Certidão de Nascimento ou Casamento;
• Carteira de Trabalho;
• PIS ou PASEP (se for cadastrado);
• Certidão de Nascimento dos filhos (se houver);
• Comprovante de escolaridade, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC
(conforme exigido no Edital do Concurso);
• Registro no Conselho de Classe competente (quando
necessário):
• Duas fotos 3x4, recente;
• Comprovante de residência (água, luz dos últimos 90 dias).
II – Originais:
• Certidão dos distribuidores criminais dos domicílios do
candidato nos últimos 05 (cinco) anos (Justiça Estadual, Justiça Federal,
Justiça Militar e Justiça Eleitoral);
• Certidão dos distribuidores cíveis da Justiça Federal e da
Justiça Estadual dos domicílios nos últimos 5 (cinco) anos;
• Certidão de exercício, com declaração, positiva ou negativa,
de aplicação de penalidade decorrente de processo administrativo
disciplinar, na hipótese de o candidato ser ou ter sido servidor público,
no âmbito das administrações direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal ou declaração subscrita pelo candidato de não ter exercido
serviço público, sob as penas da lei;
• Certidão de comprovação, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo
exercício da profissão de advogado ou atividade jurídica comprovada e
estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (para o
cargo de Procurador);
• Certidão Negativa de Débitos emitida pela Receita Pública
Municipal de Araguaína/TO;
• Declaração de Bens e Valores que constituam seu patrimônio
e, se casado, a do cônjuge;
• Declaração de Acumulação de Cargos;
• Declaração firmada pelo próprio candidato na qual conste
informação de que nunca foi indiciado em inquérito policial ou,
caso contrário, a notícia específica da ocorrência acompanhada
dos esclarecimentos indispensáveis; (somente aos procuradores e
advogados)
• Exames Médicos Pré-Admissionais Exigidos: Originais: 1 –
Exame oftalmológico completo; 2 – RX da coluna tóraco-lombar com
laudo; 3 – RX de tórax com laudo; 4 - Eletrocardiograma com laudo
emitido por médico cardiologista; 5 – Laudo psiquiátrico (emitido por
especialista) e 6 – Audiometria ocupacional. Exames laboratoriais: 1 –
Hemograma Completo; 2 – VDRL; 3 – Machado Guerreiro; 4 – Uréia; 5
– Creatinina; 6 – EAS (urina); 7 – Glicemia em jejum; 8 – TGO; 9 – TGP;
10 – Gama GT; 11 – Colesterol total e frações; 12 – Trigliceridios; 13 –
Tipagem sanguinea; 14 – Comprovante de vacina contra febre amarela
com prazo de validade não vencido.
Parágrafo Segundo - Além dos exames relacionados no
parágrafo anterior, fica facultado à Junta Médica do Município de
Araguaína solicitar o exame complementar que julgar necessário.
Parágrafo Terceiro - Os portadores de necessidades especiais
deverão trazer também o laudo do especialista com CID atestando a
deficiência.
Parágrafo Quarto – O candidato será cientificado pessoalmente,
por ocasião do seu comparecimento, da data para realização da perícia
médica e da posse.

Nº 2.318 - SEGUNDA- FEIRA, 31 DE MAIO DE 2021
Art. 3º - O não comparecimento no prazo de 30 (trinta) dias
implicará na desistência do convocado.
Art. 4º - No ato da posse, o candidato terá ciência da Secretaria
que será lotado.
Parágrafo Primeiro: O candidato empossado deverá apresentarse a Secretaria designada para sua lotação para inicio de efetivo exercício
de suas atividades, portando termo de posse e carta de apresentação
emitida pela Secretaria da Administração.
Parágrafo Segundo: O direito de remuneração ser-lhe-á
garantido somente após inicio de efetivo exercício, atestado pelo gestor
da pasta de lotação do candidato empossado.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 002/2021 – SECAD
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.830.793/0001-39,
através da Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ
sob o nº 17.387.125/0001-19, com endereço na Rua 25 de Dezembro
nº 265, Centro, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Administração, a Sra. REJANE MOURÃO DA SILVA, brasileira, portadora
da Carteira de Identidade nº 2.074.584 SSP/GO e inscrito no CPF sob
o nº 634.101.331-00, residente e domiciliada nesta cidade de Araguaína
- TO, autoriza a empresa C S RODRIGUES, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF nº 27.576.468/0001-85, estabelecida na
Q. 1006 Sul, AV. LO 23, lote 04, sala 03, Plano Diretor Sul, PalmasTO, CEP: 77.023-528, neste ato representada por CLEITON SANTOS
RODRIGUES, portador da Carteira de Identidade nº 1.087.763 SSP/TO,
e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.100.441‐23, através do Contrato n.º
008/2020, celebrado entre as partes, a dar início a partir de 31 de maio
de 2021 com prazo máximo de execução até 14 de julho de 2021, aos
serviços objeto do contrato acima, localizada no endereço Rua 25 de
Dezembro, 307 Setor Central – Antigo Fórum – devendo ser obedecidos
todos os padrões técnicos e as exigências legais vigentes. Devendo os
serviços ser acompanhados pelo Fiscal Técnico, o servidor ELIOENAI
AQUINO ANTERO – Portaria n.º 171/2021, função: Engenheiro
Eletricista, Diretor de Projetos, Portaria de nomeação nº 381/2021,
Matricula n.º 44130.
Araguaína – TO, 31 de maio de 2021.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 04/2021
CLEITON SANTOS RODRIGUES
C S RODRIGUES
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 001/2021 PARA CELEBRAÇÃO DE
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO.
PROCESSO N.º 2021004132
CONVENIADO: Município de Araguaína
BANCO: Banco Industrial do Brasil S.A.
OBJETO: O convênio estabelece as condições para operacionalizar
as consignações em folha de pagamento a serem realizadas pelo
CONVENIADO, para pagamento das operações de crédito que o
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. conceder aos servidores do
CONVENIADO.
LEGISLAÇÃO CORRELATA: O presente Convênio é celebrado com
base nos termos, do art. 116 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de
1993, e alterações posteriores, da Lei nº. 10.820 de 17 de dezembro de
2003, Lei Municipal nº 1.323, de 20 de setembro de 1993 e alterações,
Decreto nº 202 de 20 de fevereiro de 2020, Decreto nº 242 de 20 de
julho de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 20/04/2021
VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses a partir da data de assinatura.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Araguaína – Estado do Tocantins, 20 de abril de 2021.
Publique-se
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito Municipal
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE VALIDADE E CONVOCAÇÃO
001/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, ESTADO
DE TOCANTINS, através da Secretaria Municipal de Administração,
nos termos do artigo 1º da Lei nº 2.838 de 26 de março de 2013,
que regulamenta o artigo 79, inciso IV da Lei Orgânica do Município
de Araguaína, enquanto situação de excepcional interesse público,
além do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, COMUNICA
A PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 001/2020, publicado no D.O.M Nº 1.982, DE 22
DE JANEIRO DE 2020 para a contratação de caráter temporário de
profissionais com nível médio completo, cuja contratação temporária, farse-á pelo regime jurídico das contratações autorizadas que é de natureza
estatutária, amparado pelo Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Municipais de Araguaína ( Lei nº 1.323/93), nos termos do
artigo 5º da Lei Municipal 2.838/13, sem garantia de estabilidade aos
aprovados, salvo os casos previstos em lei. A prorrogação do Processo
Seletivo Simplificado far-se-á necessário para atender a demanda
estabelecida no Acordo de Cooperação Técnica nº0015/2018 celebrado
entre o Ministério da Agricultura e Abastecimento, através da Secretaria
de Defesa Agropecuária e o Município de Araguaína/TO.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA, Estado do
Tocantins, em 21 de janeiro de 2021.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 004/2021
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE VALIDADE E CONVOCAÇÃO
001/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS.
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no Diário Oficial nº 2002 de 19 de fevereiro de 2020, conforme segue:
AUXILIAR DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
Nº
Inscrição

NOME

CPF

NOTA
FINAL

SITUAÇÃO

25

RONILSON DE MOURA MACEDO

051.644.681-90

20

CLASSIFICADO

67

KAYO LYNCON GOMES DA SILVA

069.053.971-13

20

CLASSIFICADO

101

WAGNER DOS SANTOS SOUSA

618.342.693-85

20

CLASSIFICADO

68

SAMUEL SMITH NOBREGA SILVA

028.599.071-30

20

CLASSIFICADO

93

SHAYANNE BATISTA MACHADO

017.067.911-00

20

CLASSIFICADO

116

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS

046.134.781-46

20

CLASSIFICADO

98

MATEUS FERREIRA LOPES

059.568.151-40

20

CLASSIFICADO

6

SILVANY ALVES DE SOUSA SILVA

004.044.271-38

19

CLASSIFICADO

42

MANOEL DE JESUS MONTEIRO DA SILVA
RIBEIRO

941.469.771-34

19

CLASSIFICADO

32

UANES VALADARES DA SILVA

702.283.741-46

19

CLASSIFICADO

30

JEOVÁ RODRIGUES DA SILVA

028.598.421-79

18

CLASSIFICADO

I. Os candidatos devem se apresentar portando os documentos
originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos
para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidos nos
itens 10.3 e 10.4 do Edital de Abertura:
a. Certidão de Nascimento ou de Casamento;
b. Cadastro de Pessoa Física (CPF/CIC);
c. Título de Eleitor com comprovantes de votação nas 2 (duas)
últimas eleições;
d. Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação,
Cédula de Identidade (RG ou RNE);
e. 2 (duas) foto 3x4 recente;
f. Comprovantes de escolaridade;
g. Certidão de Nascimento dos filhos, Caderneta de Vacinação
dos filhos menores de 14 anos (se houver);
h. Cópia CTPS frente e verso com foto;
i. Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior
informando não haver feito o cadastro;
j. Comprovante de endereço;
k. Atestados de Antecedentes Criminais.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA, Estado do
Tocantins, em 31 de maio de 2021.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 004/2021

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, ESTADO
DE TOCANTINS, através da Secretaria Municipal de Administração,
nos termos do artigo 1º da Lei nº 2.838 de 26 de março de 2013, que
regulamenta o artigo 79, inciso IV da Lei Orgânica do Município de
Araguaína, enquanto situação de excepcional interesse público, além do
inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal,

SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO

CONSIDERANDO a necessidade de atender a demanda
estabelecida no Acordo de Cooperação Técnica nº0015/2018 celebrado
entre o Ministério da Agricultura e Abastecimento, através da Secretaria
de Defesa Agropecuária e o Município de Araguaína/TO.

PORTARIA N° 121, DE 31 DE MAIO DE 2021.

CONSIDERANDO a prorrogação do prazo de validade do
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020, publicado no
D.O.M Nº 1.982, DE 22 DE JANEIRO DE 2020.
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade da
contratação de caráter temporário de profissionais com nível médio
completo, amparado pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Municipais de Araguaína (Lei nº 1.323/93), nos termos do artigo 5º da Lei
Municipal 2.838/13, sem garantia de estabilidade aos aprovados, salvo
os casos previstos em lei.
RESOLVE:

CONSIDERANDO a pandemia de Covid-19, causada pelo
novo coronavírus e anunciada no dia 11 de março do corrente ano pela
Organização Mundial de Saúde, e o agravamento da disseminação do
referido vírus nas cidades e nos estados brasileiros;
CONSIDERANDO a Lei n. º 14.151, de 12 de maio de 2021,
que dispõe sobre o afastamento da funcionária gestante das atividades
de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de
importância nacional decorrente do novo coronavírus;
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Portaria nº
009, de 01 de janeiro de 2021,

Art. 1º - TORNAR PÚBLICO a prorrogação do prazo de validade
do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019, por 12 (doze) meses.
Art. 2º - CONVOCA por meio deste os aprovados do Processo
Seletivo Simplificado nº 001/2020, para se apresentar na sede da
Secretaria Municipal de Administração, Rua 25 de dezembro, nº 265,
Setor Central, em até 10 (dez) dias contados da publicação deste ato,
considerando a lista de aprovados do resultado DEFINITIVO publicado

RESOLVE:
Art.1º - DETERMINAR o afastamento do trabalho presencial
das servidoras abaixo relacionadas e lotadas nesta Secretaria, sem
prejuízos à sua remuneração, a partir de 01.06.2021.
QTD

MATRÍCULA

SERVIDOR

SITUAÇAO
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Nº 2.318 - SEGUNDA- FEIRA, 31 DE MAIO DE 2021
O SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições conferidas pela
nº Portaria nº09/2021;

1

44559

ALINE DOS SANTOS LEAL

2

44070

ANA KRISTINA SILVA BARROS

3

43469

DANIELE FERREIRA DE OLIVEIRA
FIGUEIREDO

5

43447

JESSICA CRISTINA DA SILVA GUIMARAES

6

44193

LUCIANA DOS SANTOS LIMA

7

44434

NAYARA BRAGA DE OLIVEIRA

8

44043

FRANCISCA LARISSA ALVES DE OLIVEIRA
TAMIRIS CRISTINA BEZERRA LEITE

9

44038

10

46472

LEILIANE SANTOS CUNHA

11

45960

SORAYA MOURAO DOS SANTOS

12

47056

MARGARETH RIBEIRO CARVALHO

CONSIDERANDO a necessidade de instauração de comissão
processante no ambito da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e
Habitação para apurar infrações praticadas por empresas licitantes;
GRÁVIDA

Parágrafo único – A servidora afastada permanecerá à disposição
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação,
durante seu horário de expediente, para a execução de suas funções na
modalidade de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho
à distância que possa ser realizada sem prejuízo às suas atribuições.
Art. 2º - Compete à servidora gestante apresentar, junto ao
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação, o requerimento de afastamento
(anexo) juntamente com a documentação de comprovação gestacional,
no prazo de até 05 (cinco) dias corridos da publicação desta Portaria.
Parágrafo único – A não comprovação do estado gravídico
por parte da servidora dentro do prazo previsto no caput deste artigo
ocasionará falta injustificada ao serviço.
Art. 3º - Sobrevindo circunstâncias modificadoras do quadro
emergencial decorrente da pandemia do novo coronavírus, a servidora
gestante deverá retornar às suas funções normais na modalidade
presencial;
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Portaria nº 09/2021
ANEXO
ANEXO DA PORTARIA Nº 121/SEMASTH/2021

PROTOCOLO Nº

FORMULÁRIO PARA
AFASTAMENTO

DATA
/
/

PREENCHER TODOS OS CAMPOS
1) Nome da Servidora:

CONSIDERANDO o art. 5º, LV, da Constituição Federal
que assegura a ampla defesa e contraditorio nas esferas judiciais
e administrativas como requisito logico e juridico para a aplicação da
sanção administrativa;
CONSIDERANDO as Leis nº 8.666/93, em seu art. 86 e 87, Lei
nº 10.520/2002. Lei nº 12.462/2011 e demais correlatas que preveem
aplicação de sanções administrativas nos casos de infrações por
empresas licitantes;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.784/99 que regula o processo
administrativo federal no âmbito da Administração Pública Federal.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, a partir desta data, os servidores públicos
municipais a seguir relacionados, com suas respectivas atribuições
para comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:
ITEM

SERVIDOR

MATRICULA

ATRIBUIÇÃO

I

Patrícia Sousa Vitor

25415

Presidente

II

Kerlem Divina Alves Nogueira

25395

Vice-Presidente

III

Thainara Pereira Dias

44053

Secretária

IV

Rhaíssa da Rosa Machado
Cruz

45793

Secretária

V

Debora Sales Nunes

43019

Secretária

Art. 2º Compete à Comissão, de que trata a presente Portaria,
instruir, conduzir, e concluir os Processos Administrativos Disciplinares
para apurar responsabilidade de empresas licitantes, por falta ou
irregularidades praticadas na execução ou inxecução total ou parcial do
contrato.
Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo
Disciplinar será de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado uma só
vez por igual período mediante justificativa.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ DA GUIA PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Habitação
Portaria nº09, 01/01/2021

2) CPF:

3) Endereço Residencial:

4) Cidade – UF

5) Fone/Contato

6) E-mail:

7) Data de Admissão:
_____/______/_________

8) Matrícula:

9) Cargo:

10) Função Exercida:

11) Órgão: Secretaria Municipal de:

12) Unidade de Lotação:
13)Categoria/ Vínculo Funcional

a) Cargo Efetivo

b) Cargo Comissionado

c) Contrato Temporário

Nos termos da Lei nº 14.151 de 12 de maio de 2021 e da Portaria Nº 0121/SMF/2021.
DECLARO, para os devidos fins de afastamento gestacional, conforme comprovação anexa, que me encontro
no período gestacional de: _____________________________________ meses.

15) Declaro que este requerimento é de minha inteira responsabilidade.
_____________________, ___/___/_____.
Local
Data

_______________________________________
Assinatura da interessada

PORTARIA Nº 144/2021
DISPÕE
SOBRE
NOMEAÇÃO
DA COMISSÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR,
DESTINADA A APURAR INFRAÇÕES
NO AMBITO LICITATORIO.

PORTARIA DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 146 DE 31 DE MAIO DE 2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela lei orgânica do Município e demais normas pertinentes
pelo presente.
CONSIDERANDO os princípios que norteiam a Administração
Pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência
e razoabilidade;
CONSIDERANDO a indicação do Departamento de Compras
externando a possibilidade contratação de empresa para aquisição de
placa de gesso, gesso cola, gesso em pó e sisal para gesso, de acordo
com o Termo de Referência anexo aos autos, bem como a legislação e
normativas atuais vigentes, por meio de dispensa de licitação;
CONSIDERANDO que a justificativa da escolha do fornecedor
com base no MENOR PREÇO, aferia após a realização de cotações
pelo Departamento Financeiro;
CONSIDERANDO ainda, o Parecer Jurídico Nº 476/2021,
emitido pela Procuradoria Jurídica, pela legalidade de presente despesa
por meio de Dispensa de Licitação:
RESOLVE:
Art. 1º RATIFICAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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no artigo 24º, inciso IV, da lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
em favor da empresa Z.M. NOLETO ALVES, inscrita sobre o CNPJ
Nº 01.549.221/0001-86, para aquisição de placa de gesso, gesso cola,
gesso em pó e sisal para gesso, para atender a demanda do Programa
Bolsa Família e Cadúnico da Secretaria Municipal da Assistência Social,
Trabalho e Habitação no Município de Araguaína, pelo valor estimado
de R$ 16.940,00 (Dezesseis mil e novecentos e quarenta reais), cuja a
despesa correrá por conta da funcional Programática: 08.244.2057.2523,
elemento de despesa - 3.3.90.30.24, fonte 0701, ficha 20211129.
Art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Port. 09 de 01/01/2021
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Araguaina - CMDCA
EDITAL N° 001/2021/CMDCA
Edital de chamamento público para
seleção de projetos que visam a
promoção, proteção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente
com recursos do Fundo da Infância e
Adolescente - FIA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Araguaina - CMDCA, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei
Municipal nº 2.777, de 20 de dezembro de 2011; no Decreto nº 790 - B,
de 15 de setembro de 2005; de acordo com os preceitos contidos na Lei
nº 8.069/90 que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente e com
base na Resolução 137 de 21 de janeiro de 2010 do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e também de
acordo com o novo marco regulatório das Organizações da Sociedade
civil lei 13.019/2014, torna público o lançamento do presente edital e
convoca as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) inscritas junto ao
CMDCA a apresentarem seus projetos, conforme cronograma expresso
neste edital, para captação de recursos através do Fundo Municipal para
a Infância e Adolescência – FIA, da cidade de Araguaina/TO, nos termos
e condições estabelecidas neste edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FAZ
SABER que estarão abertas, a partir do dia 01 de junho de 2021 o edital
de Chamamento Público de entidades da sociedade civil, sem fins
lucrativos, regularmente constituídas, interessadas em firmar parcerias
com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
através de Termo de Fomento para execução de projetos sociais,
inovadores e/ou complementares às Políticas públicas básicas, que
sejam voltados à promoção, à proteção, à defesa e garantia dos direitos
humanos de crianças e adolescentes de Araguaína-TO.
1.2. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil
(OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I,
alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela
Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a) Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação)
que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros,
diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que
os apliques integralmente na consecução do respectivo objeto social,
de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou
fundo de reserva;
b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de
novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco
ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas
e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as
voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais
ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse
público e de cunho social; ou
c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos
de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins
exclusivamente religiosos.
1.3 O presente Edital é disciplinado com base na Lei nº 8.069/90 ECA,
na Lei Municipal nº 2.777 de 20 de dezembro de 2011; no Decreto nº 790
- B, de 15 de setembro de 2005, e aprovado pelo CMDCA.
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1.4 O procedimento de seleção reger-se-á pela Resolução nº 137, de
21 de janeiro de 2010 do CONANDA, Lei nº. 13.019, de 31 de julho de
2014 e alterações, pelo Decreto Federal nº. 8.726, de 27 de abril de
2016 e pelos demais normativos aplicáveis, bem como pelas condições
previstas neste Edital.
1.5 Só poderão concorrer a recursos deste edital as instituições que
já possuam o registro neste Conselho, não tendo direito a concorrer
instituições que solicitarem registro após a publicação deste edital.
2. DO OBJETO
2.1 Constituem objeto deste Chamamento Público a concessão e apoio
a projetos de cunho social, complementares e inovadores voltados
à Política dos Direitos da Criança e do Adolescente no município de
Araguaína, a serem financiados com recursos captados pelo Fundo
Municipal para a Infância e Adolescência - FIA em conformidade com
o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei
n°. 8.069/1990 e alterações e a Resolução n° 137/2010 do CONANDA.
2.2 Os recursos financeiros deste edital totalizam o valor de R$
320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), provenientes do Fundo
Municipal para a Infância e Adolescência – FIA, e serão destinados para
até 08 (oito) projetos, perfazendo para cada projeto um total de até R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
2.3 Cada entidade proponente poderá inscrever até 01 (um) projeto.
Sendo que no ato da inscrição será identificada sua opção compatível
com um dos eixos escolhidos e colocado o número da inscrição no
ato da entrega junto a sala da Articulação dos Conselhos. O projeto
concorrerá na sua integralidade e será analisado pela Comissão de
Seleção indicada.
2.4 As Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), com registro no
CMDCA, que tiverem seu projeto contemplado pelos recursos do FIA
utilizados prestarão contas ao CMDCA e à Secretaria Municipal de
Assistência, Trabalho e Habitação de Araguaína, e estarão sujeitas a
fiscalização da Comissão de Monitoramento de Projetos do CMDCA,
dos órgãos de controle interno, do Poder Executivo, do Poder Legislativo
e do Ministério Público.
2.5 Comissão de Monitoramento de Projetos do CMDCA será composta
por 2 (dois) membros governamentais e 1(um) membro da Sociedade
Civil, registrada no CMDCA, que não apresentar projeto para seleção
sendo esta resolução divulgada em Diário Oficial do Município.
2.6 Com base neste edital, os recursos não poderão ser utilizados para
despesas com:
a) Pagamento de funcionários da entidade convenentes;
b) Custeio de taxa de administração de gerência;
d) Gastos exclusivos de responsabilidade da entidade convenente;
e) Transferência e nem terceirização de recursos e serviços para
associação de servidores ou outras entidades ou atividades congênitas;
f) Pagamento a qualquer título a militar ou servidor público da ativa,
empregado de empresa pública, sociedade de economia mista, e ou
autarquias por serviço de consultoria, assistência técnica, inclusive os
custeados com recurso proveniente do convênio;
g) Obrigações trabalhistas e previdenciárias são de responsabilidade do
contratado ou de serviços de terceiros ou autônomos permitidos nesse
edital.
h) Custeio de projeto realizado nos últimos 03 anos, de forma consecutiva,
em atendimento ao inciso I, Art. 15 da Resolução 137/2010/CONANDA;
i) Gastos com construção, reforma, manutenção, aluguel de imóveis
públicos e privados, aluguel de veículos, ainda que de uso exclusivo da
política da infância e adolescência,
3. DOS EIXOS DOS PROJETOS
3.1 Os projetos deverão prever a aplicação dos recursos do Fundo
Municipal para a Infância e Adolescência nos seguintes eixos:
Eixo

Objetivos

- Ações que valorize a promoção da cultura do respeito e da proteção aos
direitos humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, das
instituições e da sociedade.
- Ações de incentivo a sociabilidade e prática criativa, através da
realização de atividades artísticas, culturais, esportivas e leitura;
- Ações de apoio ao egresso dos Serviços de Acolhimento Institucional;
- Ações de incentivo ao protagonismo juvenil de crianças e adolescentes
Promoção, proteção em acolhimento institucional;
e defesa do direito à -Ações que fomentem e estimule famílias a participarem em sua
Convivência Familiar e comunidade de diferentes espaços de integração e mobilização social,
potencializando o dinamismo, o respeito à diversidade sociocultural,
Comunitária.
a participação política e o exercício do controle social, assegurando,
assim, a qualidade dos serviços prestados;
- Ações que incluam famílias em situação de vulnerabilidade em
atividades de fortalecimento da autonomia, da independência, da
auto-estima e da identidade, tendo suas diversidades socioculturais
reconhecidas e suas potencialidades desenvolvidas, favorecendo, desse
modo, a construção de um contexto positivo para a criação dos filhos,
o desenvolvimento de seus projetos de vida e a participação ativa na
rede de atendimento, sendo protagonistas na defesa dos direitos de sua
comunidade;
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-Ações que fortaleçam a articulação e mobilização social no
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes,
promovendo ações preventivas, informativas e inclusivas de crianças,
adolescentes e suas famílias
Enfrentamento
à
-Ações que desenvolvam atividades de fortalecimento do vínculo entre
Violência
Sexual
responsáveis e crianças/adolescentes, promovendo acompanhamento
de
crianças
e
psicológico, orientação jurídico-social às crianças, adolescentes e suas
adolescentes
famílias.
-Ações que fomentem a participação da sociedade (crianças,
adolescentes e familiares) no enfrentamento de todas as formas de
violência contra a criança e o adolescente;
Promoção
dos - Ações que promovam a universalização do acesso a políticas públicas de
direitos de crianças e qualidade que garantam os direitos humanos de crianças, adolescentes
adolescentes;
e suas famílias e contemplem a superação das desigualdades, com
promoção da equidade e afirmação da diversidade.

Trabalho Infantil

- Ações que fortaleçam a articulação e mobilização social no
enfrentamento ao Trabalho Infantil, promovendo ações preventivas,
informativas e inclusivas de crianças, adolescentes e suas famílias
- Ações que promovam a formação em rede sobre trabalho infantil com
diferentes atores públicos e da sociedade civil
- Ações que fomentem a participação da sociedade (crianças,
adolescentes e familiares) no enfrentamento de todas as formas de
violência contra a criança e o adolescente;
- Desenvolver ações de fortalecimento do vínculo entre responsáveis
e crianças/adolescentes, promovendo acompanhamento psicológico,
orientação jurídico-social às crianças, adolescentes e suas famílias.

- Desenvolver ações de incentivo a sociabilidade, fortalecimento de
vínculos e prática criativa, através da realização de atividades artísticas,
culturais, esportivas e leitura;
Promoção e prevenção - Promover ações de orientação jurídica e psicossocial ao adolescente
em defesa dos direitos e à família, além de projetos que fomentem o protagonismo juvenil
do adolescente de e empoderamento dos adolescentes em cumprimento de medida
cumprimento
ou socioeducativa;
egressos de medidas - Promover a formação, aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional
socioeducativas
e empreendedorismo do adolescente, ações que apoiem à entrada no
mercado de trabalho e geração de renda, considerando a realidade
social e escolar dos adolescentes acompanhando a inserção e impacto
na vida dos adolescentes.

3.2 Os projetos que contemplem as práticas desportivas deverão
observar a Resolução nº 155/2012 do CONANDA, que dispõe sobre as
diretrizes básicas para a atuação das entidades que promovam práticas
desportivas destinadas a crianças e adolescentes.
4. DAS INSCRIÇÕES DOS PROJETOS
4.1 As inscrições deverão ser feitas pessoalmente na Sala da Articulação
dos Conselhos Municipais, localizada na Rua Humberto, nº 508, Bairro
São João – Araguaína - TO, no horário de funcionamento de segunda a
sexta-feira, das 08h às 12h das 14h às 18h, no período de 01/07/2021
a 30/07/2021.
4.2 No ato da inscrição deverão ser entregues todos os documentos
exigidos neste edital, sendo Projeto (Anexo III) e Plano de Ação
(Anexo IV) em envelope devidamente lacrado e identificado e demais
documentos em outro envelope. Deverá ser encaminhada uma cópia do
projeto para o e-mail: cmdca.semasth@araguaina.to.gov.br
4.3 O Projeto deve ser impresso em Papel Formato A4, na fonte “Arial”,
tamanho 12 (doze) e espaçamento entre linhas de “1,5 linhas”, com
sumário e páginas sequencialmente numeradas.
4.4 Dos documentos comprobatórios:
a)
Ficha de inscrição (Anexo I)
b)
Cópia da declaração de inscrição no CMDCA (Anexo II);
c)
Projeto (Anexo III);
d)
Plano de Ação (Anexo IV)
e)
Estatuto Social;
f)
Ata de posse da atual diretoria;
g)
Cópia do CNPJ;
h)
Cópia do CPF e RG do representante legal da instituição;
i)
Comprovante de Endereço do representante legal da
instituição;
j)
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União;
k)
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço;
l)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
m)
Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
n)
Certidão Negativa de Débitos Municipais;
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adolescente, em conformidade com os critérios estabelecidos na Lei nº
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, devidamente inscritas
no CMDCA do município de Araguaína - TO.
5.3 Os Projetos deverão preencher, obrigatoriamente, os itens descritos:
formulário de inscrição do projeto e Plano de Trabalho.
5.4 As etapas de seleção dos projetos serão os seguintes:
•
Análise dos projetos e resultado da seleção
•
Aprovação em plenária
•
Publicação de relação de projetos aprovados
•
Prazo de recurso
•
Divulgação de resultado final e homologação
•
Repasse de recursos
5.5. As Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), que possuem assento
no CMDCA - Araguaína, caso encaminhem projetos para a seleção
prevista nesse edital, não poderão participar das comissões.
5.6. Serão admitidos Projetos das Organizações da Sociedade Civil
(OSC’s) com registro atualizado no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescentes – CMDCA de Araguaina.
5.7 Após aprovados, os projetos serão encaminhados à Secretaria
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Araguaína
para que esta providencie os trâmites legais do termo de fomento a ser
previamente analisado pelo CMDCA, Procuradoria Geral do Município
de Araguaína e posterior assinatura.
5.8 O recurso aprovado deverá ser depositado em conta bancária da
entidade, exclusiva para este fim.
6. CRONOGRAMA
6.1 Cronograma do Edital de Chamamento nº 001/2021 conforme segue:
1.

CRONOGRAMA

2.

DATAS

Publicação do Edital

01/06/2021

Consultoria Técnica

1ª ETAPA (todas as instituições
cadastradas)
07/06 e 08/06/2021
2ª ETAPA (individual)
09/06 a 07/07/2021

Período de inscrição

01/07a 30/07/2021

Análise dos Projetos e resultado da seleção

02/08 a 04/08/2021

Aprovação em plenária

05/08/2021

Publicação preliminar da lista dos Projetos
aprovados

06/08/2021

Prazo para recursos

09/08 a 13/08/2021

Divulgação do resultado final e homologação

16/08/2021

Repasse dos recursos

20/08/2021

6.2 As datas acima previstas estão sujeitas a alterações, a serem
previamente comunicadas através do Diário Oficial de Araguaína.
6.3 - ORIENTAÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DE
PROJETOS NO CONTEXTO DO COVID-19, conforme a Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 454, de 20 de março de
2020, expedida pelo Ministério da Saúde, declarando em todo território
nacional o estado de transmissão comunitária do novo Coronavírus,
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente de Covid-19 e considerando o
DECRETO MUNICIPAL Nº 208/2020, que estabelece novas medidas
restritivas no município de Araguaína-TO. Este conselho estabelece
que as atividades a serem executadas por meio de projetos voltados à
criança e ao adolescente, deverão respeitar as medidas apontadas nos
decretos vigentes, bem como determinações atuais a data em que a
atividade for executada.

5. DA SELEÇÃO

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO (Criação da Comissão)
.
7.1 A Comissão de Seleção dos projetos será instituída por resolução
do CMDCA. Até dia 30/07/2021, constituída por 5 (cinco) membros,
sendo 2 representantes Governamentais Titulares, e três convidados da
sociedade civil, que não tenham vínculo com as instituições registradas
no Conselho, sendo eles 1(um) assistente social, 1(um) pedagogo e
1(um) psicólogo. A Comissão de Seleção é a instância apta para proceder
à análise e seleção dos projetos apresentados pelas Organizações da
Sociedade Civil.

5.1 Os projetos serão selecionados conforme os eixos descritos no item
3(tres) deste edital.
5.2 Para os fins deste edital entende-se por entidade não governamental,
sem fins lucrativos as que desenvolvem projetos de atendimento na
área de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do

7.2 A Comissão fará a análise dos projetos, no prazo de 3 (três) dias úteis,
conforme data descrita em cronograma (6.1), apresentando parecer
que será encaminhado para deliberação final do CMDCA, conforme
preconiza a Lei Federal nº. 8.069/90 e alterações, e Lei Municipal nº.
2.777/2011.

4.5 Os projetos apresentados e seus anexos não serão devolvidos,
qualquer que seja o resultado da seleção.
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7.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção é
necessária para a continuidade do processo de seleção. Configurado o
impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído,
sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei
nº 13.019/2014 e alterações).
7.4 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo,
diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos
apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas
e omissões.
7.5 Em qualquer situação devem ser observados os princípios da
isonomia, da impessoalidade e da transparência.
8. CRITÉRIOS TÉCNICOS DA ANÁLISE DOS PROJETOS
8.1 Para avaliação das propostas apresentadas, a Comissão observará
os seguintes critérios:
a)
Estar em consonância com as ações previstas na Lei Federal
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA, Resolução do CONANDA nº 137/2010 e com este Edital;
b) Viabilidade do projeto;
c) Estar de Acordo com artigo 4º desse edital.
8.2 Os projetos serão avaliados a partir dos itens abaixo elencados:
a) Consonância do projeto com a legislação relacionada à promoção,
proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente, em especial ao
Estatuto da Criança e do Adolescente.
b) Clareza e coerência entre a justificativa, os objetivos e as metas
propostos no Projeto, tanto nos seus aspectos quantitativos, quanto
qualitativos;
c) Prioridade para projetos que promovam a participação de crianças e
adolescentes;
d) Capacidade técnica e administrativa e operacional da instituição para
execução do projeto;
e) Adequação e detalhamento da metodologia quanto a abordagem
pedagógica, público-alvo, equipe do projeto e atividades a serem
desenvolvidas;
f) Proposta de monitoramento e avaliação de resultados;
g) Envolvimento das famílias das crianças e adolescentes nos projetos
de atendimento;
h) Adequação do orçamento, coerência entre os valores solicitados,
seus objetivos e metas.
I) Atividades a serem realizadas de forma não presencial com os
envolvidos no projeto, devido o período de pandemia, poderão ser
apresentadas, seguindo as recomendações dos Decretos Municipais
e Estaduais e demais legislações em vigor, desde que comprovadas
ao Conselho os meios de execução, e apresentados links e meios de
acompanhamento pela comissão de monitoramento.
8.3 A comissão de análise dos projetos atribuirá pontuação de zero (0)
a dez (10,00), totalizando 100,00 (cem) pontos, conforme os critérios
definidos abaixo serão escolhidos os projetos com maior pontuação.
CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR
ITEM

I. Adequação da proposta aos
objetivos da política de atendimento
aos direitos da criança e do
adolescente.

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

10,00

II.
Detalhamento e clareza na
descrição das ações a serem
executadas, metas a serem
atingidos,
indicadores
de
cumprimento das metas e prazos
para a execução das ações

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

10,00

III. Descrição da realidade objeto
da parceria e do nexo proposto
perante a realidade local

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

10,00

IV. Detalhamento da metodologia
quanto
à
abordagem
e\ou
atividades a serem desenvolvidas
pela equipe multidisciplinar.

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

10,00

V. Garantia do quadro de recursos
humanos para executar as ações
e atividades propostas no projeto.

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

10,00

VI. Detalhamento do orçamento,
e coerência entre os valores
solicitados ao número de pessoas
atendidas.

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

10,00

VII. Adequação da proposta aos
objetivos do programa social em
que se insere a parceria

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

10,00

VIII. Impacto social real com
a implantação do projeto, os
benefícios
sociais
gerados
para o público diretamente ou
indiretamente envolvido, e grau de
participação comunitária.

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

10,00

IX.
Práticas inovadoras que
promovam a garantia de direitos
e a sustentabilidade das ações
proposta

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

10,00

PONTUAÇÃO
ALCANÇADA

X.
Avaliação
da
descrição
dos
resultados
esperados,
apresentados pela instituição.

- Atende plenamente (10,0 pontos)
- Atende parcialmente (9,0 a 5,0)
-Atendimento insatisfatório (4,0 a 1,0)
- Não atendimento (0,0).

TOTAL

10,00
100,00

8.4 Em caso de empate entre as instituições concorrentes será priorizada
a instituição que contenha mais tempo de inscrição no CMDCA.
8.5. Não havendo o total de 08 (oito) projetos aprovados, o valor que
seria destinado deverá permanecer depositado na conta do FIA, para
utilização futuros editais.
8.6 Serão eliminados os projetos que:
a) Tiverem a pontuação atribuída total inferior a 60,0 (sessenta) pontos;
b) Que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto
Federal nº. 8.726, de 2016);
c) Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado
pela Comissão de Seleção, à luz da estimativa realizada na forma do
§ 8º do art. 9º do Decreto nº. 8.726, de 2016, e de eventuais diligências
complementares, que ateste a inviabilidade econômica e financeira do
projeto, inclusive à luz do orçamento disponível.
9. DO RECURSO
9.1 As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar recurso
contra o resultado preliminar, no prazo de 05 dias úteis contados da
publicação da decisão, apresentando justificativa e/ou documentos que
fundamentem a revisão do projeto.
9.2 As Organizações da Sociedade Civil poderão abrir mão do prazo
recursal de forma expressa mediante declaração.
9.3 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem
interposição de recurso, os projetos selecionados serão homologados,
divulgados e publicados na página do sítio oficial do Município de
Araguaína, cujo site é http://diariooficial.araguaina.to.gov.br/.
9.4 A homologação não gera direito para as Organizações da Sociedade
Civil na celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº. 13.019, de 2014
e alterações).
10. DA CELEBRAÇÃO
10.1 No período entre a apresentação da documentação prevista na fase
de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a entidade fica
obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar
a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos
requisitos e exigências previstos para celebração.
10.2 As entidades que tiverem seus projetos e documentos habilitados,
assinarão o Termo de Fomento, em dia e hora determinado na resolução,
que será encaminhada por e-mail e publicado no endereço eletrônico
http://diariooficial.araguaina.to.gov.br/
10.3 Estarão impedidas de assinar o Termo de Fomento, além do
disposto no art. 39, da Lei nº. 13.019/2014 e alterações, as Entidades
que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, Direta ou Indireta, no âmbito Federal, Estadual e Municipal ou
que tiver sofrido suspensão temporária ou impedimento de participação
em licitação;
b) Tenham como dirigente servidor público do órgão ou entidade pública
parceira ou responsável pelo Chamamento;
c) Estejam sendo processadas, administrativa ou judicialmente, por
denúncia de malversação de bens ou recursos de origem pública, ou
estejam cumprindo penalidades impostas (previstas no art. 87, incisos
II e da Lei nº. 8.666/93) por qualquer órgão da Administração Pública,
Direta ou Indireta, no âmbito Federal, Estadual e Municipal.
d) Estejam ainda em processo de execução ou prestação de contas
referente ao Chamamento Público anterior a este, junto ao CMDCA.
11. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
11.1 Os Termos de Fomentos a serem celebrados na data do repasse do
recurso, com prazo de 12 (doze) meses, sendo possível apenas mais 1
(uma) prorrogação pelo mesmo período.
11.2 O prazo determinado no item anterior já compreende a possibilidade
de aditamento.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1 Será de competência da Comissão de Monitoramento, acompanhar
avaliar todo o trâmite deste lançamento do edital até o seu término na
entrega de prestação de contas
12.2 Será de competência da Comissão de Monitoramento, durante todo
processo acompanhar, monitorar, fiscalizar a execução das ações de
instituições contempladas por este edital,
12.3 A Comissão de Monitoramento será designado por ato legal,
publicado no Diário Oficial do Município, após a celebração do Termo
de Fomento.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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13.1 A inscrição do projeto implica a aceitação das normas legais
estabelecidas neste edital.
13.2 É de inteira responsabilidade da Entidade, acompanhar todos os
atos, editais e comunicados referentes a esta seleção publicados no
Diário Oficial do Município de Araguaína e/ou divulgados na Internet, no
endereço eletrônico http://diariooficial.araguaina.to.gov.br/
13.4 As entidades assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o Município não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do Edital de Chamamento Público.
13.5 A apresentação do projeto implica o perfeito entendimento e
aceitação, pelas Organizações da Sociedade Civil de todos os termos
deste Edital.
13.6. O CMDCA resolverá os casos omissos e as situações não previstas
no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que
regem a administração pública.
13.7 A contagem dos prazos definidos neste Edital se dará em dias
corridos.
13.8 Na aplicação dos recursos do FIA serão sempre observados os
princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da
Constituição da República e inciso V da Resolução nº 137, de 21 de
janeiro de 2010 do CONANDA.
13.9 As Organizações da Sociedade Civil interessadas em participar
do presente Chamamento Público poderão solicitar esclarecimentos
pertinentes à interpretação deste Edital, através do endereço eletrônico:
cmdca.semasth@araguaina.to.gov.br
13.10 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que
não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas na Justiça Comum, no foro da Comarca de Araguaína/TO, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Araguaina, ______/_____/_______ de ________

Araguaína/TO, 01 de junho de 2020

OUTROS RESPONSÁVEIS

Eidila Augusta Cajado de Azevedo Mesquita
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA

___________________
Assinatura do responsável
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DE ENTIDADE
(Cópia da declaração expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de registro ou renovação de registro da
entidade)
ANEXO III
PROJETO
I. IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAIS DA ENTIDADE
ENTIDADE RECEBEDORA:

CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

UF

Conta Corrente

DDD/telefone

E-MAIL

Banco

Agência

Praça de pagamento

Nome do Responsável

CPF

CI/ Órgão Exp.

Cargo

E-MAIL

Endereço

Bairro

Cidade

Nome

Matrícula
CEP

DDD/Telefone

/CPF/E-MAIL

Endereço

Bairro

Nome

Cidade

CEP

CPF/E-MAIL

Endereço

ANEXO I (2 vias)
FICHA DE INSCRIÇÃO

CEP

Bairro

Cidade

CEP

MODELO DO PROJETO
II – APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE:

Nº de Inscrição:________________
Data de Inscrição: _____/______/_________
Nome da Entidade:
EIXOS
( ) Promoção, proteção e defesa do direito à Convivência Familiar e Comunitária.
( ) Enfrentamento à Violência Sexual de crianças e adolescentes
( ) Promoção dos direitos de crianças e adolescentes;
( ) Trabalho Infantil
( ) Promoção e prevenção em defesa dos direitos do adolescente de cumprimento ou
egressos de medidas socioeducativas
Área de Atuação:

III - INFORMAÇÕES RELATIVAS À CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA A
EXECUÇÃO DO OBJETO:

IV - Título do Projeto

Período de Execução
Início

Data de fundação:

Término

V - Identificação do Objeto e Finalidade ( de modo a permitir a identificação precisa do que se
pretende realizar ou obter)

CNPJ:

Contato Telefônico:

Endereço:

VI - Justificativa (deve conter a caracterização do interesse público do objeto, evidenciando os
benefícios socioeconômicos a serem obtidos)

E-mail:
Nome do Projeto social: _____________________________________________________
A entidade tem sede própria ( ) sim ( ) não

VII- Indicadores de resultados (informar quais são os indicadores que serão verificados para
determinar o cumprimento dos objetivos específicos do projeto)

Tempo de atuação no município de Araguaina? __________
Nome do Coordenador:
Observação:

Entregar no ato da inscrição, documentos descritos em item 4.4 deste
Edital.
Declaro serem verdadeiras as informações prestadas no presente
documento.

VIII – Especificação de todas as demais fontes de recursos que irão financiar o objeto, com
os valores estimados, se for o caso:

IX- PLANO DE APLICAÇÃO (R$)(detalhamento dos bens e serviços a serem adquiridos ou
contratados
Custeio (Material de Consumo)
QTDE/UNID

Total

Concedente

Convenente

Especificação( tipo, modelo, etc)

PROTOCOLO Data ____/____/______ Inscrição Nº_____
Nome da Entidade:_______________________________
Representante da Entidade _________________¬_____
Responsável pelo recebimento

Total Geral
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Convenente

Especificação( tipo, modelo, etc)

ETAPA OU
FASE

META

Total Geral

MATERIAL
PERMANENTE

X. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)
Meta

Etapa

01

Fase

Especificação

Indicador Físico
QTD

VALOR

INDICADOR
FÍSICO

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QTD

DURAÇÃO
INICIO

TÉRMINO

Duração
Início

Término

XI- RESULTADO ESPERADO.

ETAPA
OU FASE

META

INDICADOR
FÍSICO

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇOS

UNID

QTD

DURAÇÃO
INICIO

TÉRMINO

XII. DEFERIMENTO SOLICITADO
Na qualidade de representante legal do convenente, peço deferimento ao que ora é solicitado
para fins de desenvolver o Plano de Trabalho:_____________________________________

___________________________________
CIDADE, DD/MM/AAAA

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$
DE TRABALHO
NATUREZA DA DESPESA

___________________________

TOTAL

CONCEDENTE

CONVENENTE

TOTAL GERAL

Convenente

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$
) (INTEGRA O
PLANO DE TRABALHO E O PLANO DE ATENDIMENTO)

XIII. MANIFESTAÇÃO DO CONCEDENTE
(

) - INTEGRA O PLANO

) DEFERIDO
______________________________
_____________________________

CONCEDENTE
META

Concedente

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

Local e data
(

) INDEFERIDO
______________________________
______________________________
Concedente

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)
META

Local e data

MÊS

MÊS

MÊS

ANEXO IV
PLANO DE TRABALHO
1 - DADOS CADASTRAIS
ÓRGÃO/ENTIDADE CONVENENTE

6 – DECLARAÇÃO (INTEGRA O PLANO DE ATENDIMENTO E O
PLANO DE TRABALHO)

CNPJ

PEDE DEFERIMENTO

ENDEREÇO COMPLETO:

______________________________
Local e Data

DDD/TELEFONE FIXO E CELULAR
CONTA CORRENTE

AGÊNCIA

BANCO

PRAÇA DE PAGAMENTO

NOME DO RESPONSÁVEL

C.P.F.

R.G/ÓRGÃO EXPEDIDOR

CELULAR:

ENDEREÇO

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (INTEGRA O PLANO DE
ATENDIMENTO E O PLANO DE TRABALHO)
APROVADO

C.E.P.

1.
DESCRIÇÃO DO PROJETO (INTEGRA O PLANO DE
TRABALHO)
TÍTULO DO PROJETO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
METODOLOGIA
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DESCRIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DA ENTIDADE QUE VAI ATUAR NO PROJETO
(Nome/Formação/Função/Vínculo empregatício)
INDICADORES DE RESULTADOS

3. METAS
ETAPA OU
FASE

ESPECIFICAÇÃO
MATERIAL DE
CONSUMO

INDICADOR
FÍSICO
UNID

QTD

DURAÇÃO
INICIO

______________________________
Local e Data

RESOLUÇÃO Nº. 15/2021
			

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

META

________________________
Convenente

TÉRMINO

________________________
Concedente

Dispõe sobre a convocação de suplente
da 7ª Eleição do Conselho Tutelar,
realizada em 04 de outubro de 2019 Lei Municipal 2.137/2003, alterada pela
Lei 2.777/2011 e pela Lei 3.002, de 26
de abril de 2006, Araguaína – TO;

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– CMDCA de Araguaína - TO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Art. nº 139 da Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de
1990, pela Lei Municipal nº 2.777/2011 e pela Lei 3.002, de 26 de abril
de 2006, bem como das disposições contidas na Resolução nº. 139
do CONANDA, torna pública a presente Resolução, que convoca o 4º
suplente do Conselho Tutelar;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Considerando a Portaria nº 174/ADM/2021, da Secretaria
Municipal de Administração, de 26 de maio de 2021, que concede 30
dias de férias, no período de 01/06/2021 a 30/006/2021, à servidora no
cargo eletivo de Conselheira Tutelar, Senhora Thallita Marinho de Aquino
Dias;
Resolve:
Art. 1° - Convocar o 4ª Suplente do Conselho Tutelar sob
inscrição n° 63, Jonas José de Araújo;
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Araguaína, 31 de maio de 2021.
Eidila Augusta C. de A. Mesquita
Presidente do CMDCA

SECRETARIA DE DESENVOL.
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NOTIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS,
neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, vem através
da presente NOTIFICAR a empresa AGROQUIMA PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ: 01.626.951/0003-03, com
sede Avenida Bernardo Sayão , S/N, Qd58 lt01, loteamento Manoel
Gomes da Cunha, Araguaína - TO, CEP:77.818-161, que os lotes
03,04,05,06,07,08 e 09, da Quadra 32, está em processo de Reversão
para o Município, por contrariar o que determina a regulamentação do
DAIARA.
NOTIFICA, ainda, que a Empresa terá o prazo de 15(quinze)
dias a contar da publicação deste ato para manifestação.
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, aos 31 dias do mês de maio ano
de 2021.
HELTER JACINTO DANTAS
Secretário Executivo de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente
Portaria nº. 022/2021

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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, 28 de maio de 2021.
ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA
Secretário Municipal da Educação

SECRETARIA DA FAZENDA, CIÊNCIA , TECNOLIGIA E INOVAÇÃO

Nº 2.318 - SEGUNDA- FEIRA, 31 DE MAIO DE 2021
PORTARIA N.º 086, DE 31 DE MAIO DE 2021.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE ARAGUAÍNA ESTADO DO
TOCANTINS no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Municipal Complementar nº 058, de 30 de dezembro de 2017, e Lei
Municipal nº 3.042, de 27 de março de 2017, através da Portaria nº
001/2021 de 1º de janeiro de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores: CLAUDIONOR BARROSO DE
SOUSA JUNIOR, matrícula n.º 45567 e HUDSON ALENCAR COSTA,
matrícula n.º 44373, 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. 2016045276.
Nº do
Contrato
004/2016

Empresa Contratada

CNPJ

Processo

Dias & Pereira Prestação de
Serviços Ltda,

10.528.028/0001-50

2016045276

a)
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a realização de
serviços técnicos especializados de contabilidade em 20 (vinte) unidades
da Prefeitura Municipal de Araguaína – TO.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II – anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III – determinar 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;
contratuais, conforme determina o art. 69 da Lei Federal
8.666/93;
XI – Supervisionar, sempre que necessário, os registros que
acompanham as notas fiscais, tais como RANFs, Registros Auxiliares
de Notas Fiscais, Cartas de Correção, Anexos à Notas Fiscais, e etc,
autenticando sua validade e anexando à nota fiscal, ou recusando sua
eficácia, discriminando o fato ao prestador de serviço e acompanhando
a substituição.
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 CLAUDIONOR BARROSO DE
SOUSA JUNIOR, matrícula nº. 45567, 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 contrário.
REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação
Portaria n.º 001/2021

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL– TIAF Nº 192/2021
PROCESSO SMF/DFT/240/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
   Ǧ  
     
Ǥǡ͑ͳͻǡ  
ͺͳͺǦͲͳͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
ͳͷǤͲͳͳǤ͵ͷͳȀͲͲͲͳǦͷ

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

         
ιʹͲʹͲͲͲͶͶͲͻȀͲȀʹͲʹͲ ͳͺͲͲͻͳͺʹͲǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
ͷǤ  Ù  À Ǣ

Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͳͳȀͲͶȀʹͲͳͺ
Prazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados Ǧ   ʹͶͲȀʹͲʹͳ”
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
ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͳͳȀͲͶȀʹͲͳͺ
ʹͶͲȀʹͲʹͳʹͳȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ   l 
MATRÍCULAǣͶͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͲͺǣͳ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF



TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL– TIAF Nº 193/2021
PROCESSO SMF/DFT/216/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO


ͷͷǡ͑ͳ͵ǡ A
ͺͲͲǦͳͳͳ

MUNICÍPIO
 AǦ
ͳͺǤ͵ͲǤͻ͵ȀͲͲͲͳǦͲ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ͳͶǤ͵Ͷʹ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
      ǡ   ²     Ù        
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ 
ͳͻͷ ͷǤͳʹȀǦ× ǡ  ͵Ͳ͵ ͑
ͳȀʹͲͳ͵ʹʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǤ
          ͳͻ͵ͺͳʹͷͲʹǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ  Ù  À Ǣ
ʹǤ  ȋȌǢ
͵Ǥ
  Ǧ Ȁ×Ǣ
ͶǤ
    ȀǢ
ͷǤ   Ǣ
Ǥ Ǥ
Ǥ ȋǡǡǡǡ×Ǧǡǡ±ǡ
ȌǢ
ͺǤ  Ùȋ ȌǤ
Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳ͵ͲȀͲͶȀʹͲʹͳPrazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados Ǧ   ʹͳȀʹͲʹͳ”
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
ͲͳȀͲͳȀʹͲͳ͵ͲȀͲͶȀʹͲʹͳ
ʹͳȀʹͲʹͳͳͺȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ  l 
MATRÍCULAǣͶͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͳͳǣͶͷ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome:
Data:
CPF:
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 194/2021
PROCESSO SMF/DFT/215/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
  
ART’VALDO  .!   V
!ǡ͑ͳͲǡ
ͺͳǦʹʹͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
ͳʹǤ͵ͲͷǤͻͷȀͲͲͲͳǦͺͲ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ͳǤͳͲ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
      ǡ   ²     Ù        
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ 
ͳͻͷ ͷǤͳʹȀǦ× ǡ  ͵Ͳ͵ ͑
ͳȀʹͲͳ͵ʹʹͲͳ͵ǡ  ͵ͳͷ ͑ͷͺȀʹͲͳǤ
          ͳͻͲͳͻͻ͵ͺǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ  Ù  À Ǣ
ʹǤ  ȋȌǢ
͵Ǥ
  Ǧ Ȁ×Ǣ
ͶǤ
    ȀǢ
ͷǤ   Ǣ
Ǥ Ǥ
Ǥ ȋǡǡǡǡ×Ǧǡǡ±ǡ
ȌǢ
ͺǤ  Ùȋ ȌǤ
Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳ͵ͲȀͲͶȀʹͲʹͳPrazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados Ǧ   ʹͳͷȀʹͲʹͳ”
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
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳ͵ͲȀͲͶȀʹͲʹͳPrazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados Ǧ   ʹͳͷȀʹͲʹͳ”
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
ͲͳȀͲͳȀʹͲͳ͵ͲȀͲͶȀʹͲʹͳ
ʹͳͷȀʹͲʹͳͳͺȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ  l 
MATRÍCULAǣͶͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͳͳǣͳ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome:
Data:
CPF:

Nº 2.318 - SEGUNDA- FEIRA, 31 DE MAIO DE 2021

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL– TIAF Nº 195/2021
PROCESSO SMF/DFT/239/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
  A Ǧ
 
  ǡ͑ʹͲǡ A
ͺʹǦͳͺͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
ͳͳǤͶ͵ʹǤͷͲͲȀͲͲͲͳǦͳͻ

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

         
ιʹͲʹͲͲͲͶͶͶͲͻȀͲȀʹͲʹͲ ͳͺͲͲͺͻʹ͵Ǥ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
ͷǤ  Ù  À Ǣ

Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͳͻȀͲ͵ȀʹͲͳͺ
Prazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados Ǧ   ʹ͵ͻȀʹͲʹͳ”
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
ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͳͻȀͲ͵ȀʹͲͳͺ
ʹ͵ͻȀʹͲʹͳʹͳȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ   l 
MATRÍCULAǣͶͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͲͻǣͶͷ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL– TIAF Nº 196/2021
PROCESSO SMF/DFT/238/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
 
  .!
ͳʹǡ͑ͻʹʹǡ!
ͺʹ͵ǦͶͷͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
ͳͲǤ͵͵ͳǤͳ͵ͳȀͲͲͲͳǦͲͷ

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

         
ιʹͲͳͻͲͳ͵ͲʹȀͳͳȀʹͲͳͻ ͳͺͲͳͶͷʹͻͲǤ
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͵ͺȀʹͲʹͳ”
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͵ͺȀʹͲʹͳʹͳȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOMEǣ   l 
MATRÍCULAǣͶͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͲͺǣͶͷ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL– TIAF Nº 197/2021
PROCESSO SMF/DFT/237/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
  Ƭ Ǧ
 
 ǡ͑ͳͻ͵ǡ
ͺͲ͵ǦͲͳͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
ͲͷǤͳͳǤͻͳͲȀͲͲͲͳǦʹͶ

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

         
ιʹͲͳͻͲͳʹͻͷͻʹͷȀͳͳȀʹͲͳͻ ͳͺͲͲͺͲͶͷǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
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

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF
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  Ƭ Ǧ
 
 ǡ͑ͳͻ͵ǡ
ͺͲ͵ǦͲͳͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
ͲͷǤͳͳǤͻͳͲȀͲͲͲͳǦʹͶ

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

         
ιʹͲͳͻͲͳʹͻͷͻʹͷȀͳͳȀʹͲͳͻ ͳͺͲͲͺͲͶͷǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
ͷǤ  Ù  À Ǣ

Período: ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͲͺȀͲͳȀʹͲͳͺ
Prazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados ǦProcedimento Fiscal 237/2021”
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
ͲͳȀͲͳȀʹͲͳͲͺȀͲͳȀʹͲͳͺ
ʹ͵ȀʹͲʹͳʹͳȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
NOMEǣ   l 
ASSINATURA:
MATRÍCULAǣͶͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͲͻǣͲͳ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:

NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIASǡ  ² ǡ  ǣ
A) ±ǢB) ±ǢC) Ǥ
  ²  ǡ 
  ǡ  Àǡ    ǡ
l ʹͲͲͲͷͺȀʹͲͳǤ

AUTORIDADE FISCAL
NOMEǣ 2   
LOCALǣ A–
MATRÍCULAǣ͵ͷͶ͵Ǧʹ 
DATA:ʹͳȀͲͷȀʹͲʹͳ
ASSINATURA:
HORA:ͳǣʹ 
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME: 
DATA:
CPF:

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
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NOME OU RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
CEP

MUNICÍPIO

Ǥͺʹ͵ǦͲͳͲ

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

͵Ǥ͵ͻǤͳͺȀͲͲͲͳǦͻ


 AǦ
ʹǤͳͲͷ


DESCRIÇÃO

ǣ

 –͑ʹͲʹȀʹͲʹͳǡͳͲȀͲͷȀʹͲʹͳǢ

  À    Ǧ  ͑ͳͷͷȀʹͲʹͳǡͳʹȀͲͷȀʹͲʹͳ     
͑ʹǤ͵ͲǦǦ ǡͳ͵ȀͲͷȀʹͲʹͳǤ

 ȋȌ ȋȌ ȋȌȋȌ  Ǥ
ͲͳǦ    Ǥ Ǣ

ͲʹǦ  Ǥ

      

  Ǥ

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL– TIAF Nº 198/2021
PROCESSO SMF/DFT/236/2021



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
RAZÃO SOCIAL
  .!  Ǧ
NOME FANTASIA
ȗȗȗȗȗ
ENDEREÇO
ͳͷǡ͑ͶʹͲǡͳǡ
CEP
ͺͲͶǦͳͲͲ

MUNICÍPIO
 AǦ
CNPJ/CPF
ͳʹǤͷͷǤͷͳͲȀͲͲͳʹǦͲͶ

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

         
ιʹͲʹͲͲͲͲͳȀͲͺȀʹͲʹͲ ͳͺͲͳͶͻʹͳʹͲǤ
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ͳǤ
    ȀǢ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ Ǣ
ͶǤ  Ùȋ ȌǢ
ͷǤ  Ù  À Ǣ

Período: ʹͲȀͲʹȀʹͲͳ͵ͲȀͳͳȀʹͲͳͺ
Prazo para entrega: Ͳͷȋ  Ȍ
Entrega dos documentos:        ǡ ι ͳǤͳͷͷǡ ǡ  ʹʹȀʹ͵   Ǧ 
Ǥ̷ǤǤǤǦassunto “Documentos Solicitados ǦProcedimento Fiscal 236/2021”
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
ʹͲȀͲʹȀʹͲͳ͵ͲȀͳͳȀʹͲͳͺ
ʹ͵ȀʹͲʹͳʹͳȀͲͷȀʹͲʹͳ
AUTORIDADE FISCAL
NOMEǣ   l 
ASSINATURA:
MATRÍCULAǣͶͷͷ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ʹȀͲͷȀʹͲʹͳ
HORAǣͲͻǣͳ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Nome
Data:
CPF:
Assinatura:



.

ǤW  ! ǡ͑ʹ͵ͳ–BAIRRO:! 





DATAS

À–
AUTORIDADE COMPETENTE





ͳȀͲͷȀʹͲʹͳ


MATRÍCULA

2   

͵ͷͶ͵Ǥʹ

  ȋȌ  ȋȌ   .


NOME:
CPF:

ͳȀͲͷȀʹͲʹͳ

DATA
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ȋ Ȍ



NOME/RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF


TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO SMF/DFT/202/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
–
.
ǤW  ! ǡ͑ʹ͵ͳ–BAIRRO:! 

Ǥͺʹ͵ǦͲͳͲ
MUNICÍPIO
͵Ǥ͵ͻǤͳͺȀͲͲͲͳǦͻ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
RELATO FISCAL

 AǦ
ʹǤͳͲͷ

 À Ù   ǡ    
  ǡ ²  Ǥ
     ǣ
 Ǧ͑ʹͲʹȀʹͲʹͳǡͳͲȀͲͷȀʹͲʹͳǢ
  À    Ǧ  ͑ͳͷͷȀʹͲʹͳǡͳʹȀͲͷȀʹͲʹͳ     
͑ʹǤ͵ͲǦǦ ǡͳ͵ȀͲͷȀʹͲʹͳǤ

   ÙÀ 
 ǡǡ  ǡ  ±  
  ² Ǥ

  ±ǣ
 N° 285/2021 (TVRE: 2016 e 2017),R$ 1.006,75 ȋ Ȍǡ
ʹͳȀͲͷȀʹͲʹͳǤ

ǡ    ²  ǡ
CréditoTributárioR$ 1.006,75 ȋ ȌǤ
ǡ   ǡnão impede ǡ
 ǡ  À 01/01/2016 a 27/01/2018ǡǡ
 À ²  Ǥ
ǡͲ͵ȋ²ȌǡȋȌȋȌ
ǡǡǡ Ǥ

AUTORIDADE COMPETENTE
MATRÍCULA
FISCAL DE TRIBUTOS
2   
͵ͷͶ͵Ǧʹ

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 285/2021
Taxa de Verificação de Regularidade do Estabelecimento - TVRE
PROCESSO SMF/DFT/202/2021
–
.
ǤW  ! ǡ͑ʹ͵ͳ–BAIRRO:! 
Ǥͺʹ͵ǦͲͳͲ
MUNICÍPIO
 AǦ 
͵Ǥ͵ͻǤͳͺȀͲͲͲͳǦͻ
INSC. MUNICIPAL
ʹǤͳͲͷ

RELATO FISCAL
±     ǡ    
 ǡ  ǡ    Ǧ
ǡ À ʹͲͳʹͲͳǤ    
    Ǥ

 O Fato Geradorǣ2 À À  ǡǡï  À 
Àǡ  ǡ Ǧ ͳͶͷǡͳͶǡ 
ǡȚͳ͑, alínea “b”, 147, inciso II, 148, 153, § 1º, da Lei 1.134/91, combinado com art. 377, inciso II, 378, da Lei
Ͳͷͺǡ͵ͲȀͳʹȀʹͲͳǤ

 A Base de Cálculoǣ  Ǥ  Ͳͷ;ǣ
 ͵ͻͻȀʹͲͳͷʹͺȀͳʹȀʹͲͳͷǡ ǡ ǡǤͳǡʹͲͳǢ
 ͶȀʹͲͳ͵ͲȀͳʹȀʹͲͳǡ ǡ ǡǤͳǡʹͲͳǤ
Disposição Legal Infringida e Penalidade Aplicável
 Infraçõesǣ ͳ50, inciso II, alínea “a”ͳǤͳ͵ͶȀͻͳǡ  Ǥ͵ͺͲǡ
  ǡalínea “”ǡͲͷͺȀͳǤ

 Penalidadesǣ±     ǡ    Ǥ
ǡ  ²   ͳΨȋ Ȍ²Ǥͳͳͳͳͳ͵ǡ
     ͑ ͳȀʹͲͳ͵ǡ     ͶͶǡ Ț l ǡ   
 ͲͷͺȀʹͲͳǤ

DESCRIÇÃO DA MULTA
  ǡ   ± ǡ    Espécie
Crédito Tributário
ͳͳͶǡ      ǡ Ț ͳ͑ǡ    ͑ ͳȀʹͲͳ͵ǡ 
ͶͶǡͺͷ
    ͶͶǡ Ț ʹ͑ǡ      ǡ    
ͻͶǡͳ
 ͑ ͷͺȀʹͲͳǤ  ǡ      
ʹͶͻǡ͵Ͷ
   ÀǤ

ʹͳǡͶͲ
Total
1.006,75
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIASǡ  ² ǡ  ǣ
A) ±ǢB) ±ǢC) Ǥ
  ²  ǡ 
  ǡ  Àǡ    ǡ
l ʹͲͲͲͷͺȀʹͲͳǤ

AUTORIDADE FISCAL
NOMEǣ 2   
LOCALǣ A–
MATRÍCULAǣ͵ͷͶ͵Ǧʹ 
DATA:ʹͳȀͲͷȀʹͲʹͳ
ASSINATURA:
HORA:ͳǣʹ 
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME: 
DATA:
CPF:

–

NOME DE FANTASIA

LOCAL

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CPF/CNPJ


TERMO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS





ASSINATURA


NOME:
CPF:





LOCAL:  AǦ

RECIBO

DATA: ʹͳȀͲͷȀʹͲʹͳ
DATA

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ȋ Ȍ



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DESPACHO N.° 43/2021
PROCESSO N.º 2021002030
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2021
INTERESSADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E
JANTAR PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA 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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Tendo transcorrido regularmente o procedimento licitatório
em referência conforme parecer jurídico juntado aos autos, e depois
de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas, com
fundamentação legal na Lei Federal n.° 8.666/93, HOMOLOGO o
procedimento constante da ata da Comissão Permanente de Licitação, e
ADJUDICO o objeto que se sagraram vencedoras e, consequentemente,
determino o registro, em ata, dos preços apurados na referida licitação,
sendo elas: a empresa D.S.S.SILVA – VAREJISTA- ME, inscrita no
CNPJ: 04.197.718/0001-70, referente aos itens (1©; 01, 02© e 02) pelo
valor estimado de R$ 465.000,00 ( quatrocentos e sessenta e cinco mil
reais ) .
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
Araguaína aos 27 dias do mês de maio de 2021.

em

Simão Moura Fé Ribeiro
Secretário Municipal de Infraestrutura
PORTARIA 008/2021
PORTARIA N.º 131/2021

Araguaína, 31 de Maio de 2021.

O
GABINETE
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Lei Orgânica do Município, Lei n.º 1.725/97 e Lei n.º 2.184/2003.

PORTARIA N° 130 DE 31 DE MAIO DE 2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE
ARAGUAÍNA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal nº 1.134, de 30 de dezembro de 1991 e Lei Municipal nº 2.829,
de 31 de dezembro de 2012;
CONSIDERANDO que a Administração Pública tem como
princípios a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade
e eficiência, de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição da
República, acumulado com o que dispõe o parágrafo 1º do art. 42, da
Constituição Estadual do Estado do Tocantins, combinado com o art. 86
e parágrafo único, da Lei 1.818 de 23 de agosto de 2007,
RESOLVO:
Art. 1º CONCEDER, ao servidor, CARLOS ANDRÉ BARBOSA
MAIA, matricula 20660, o gozo de 30 (trinta) dias de férias do dia
01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao período suspenso de 01/12/2020
a 30/12/2020.
Art. 2º- 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 de Infraestrutura
Portaria nº 008/2021

RESOLVE:
Art. 1º- SUSPENDER o gozo de férias do (a) servidor (a) JOAO
LOPES DE SOUSA, CPF: 490.882.201-82, AGENTE S. FINANCEIRO,
matricula 491, prevista para o período de 01/06/2021 a 30/06/2021,
suspendendo os dias 16/06/2021 a 30/03/2021. Assegurando-lhe o
direito de usufruir os respectivos 15 (quinze) dias futuramente, desta
forma não sendo prejudicial à Administração Pública e ao servidor.

SECRETARIA DA SAÚDE

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA, aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano
de 2021.
Simão Moura Fé Ribeiro
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 008/2021
PORTARIA N° 129 DE 31 DE MAIO DE 2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE
ARAGUAÍNA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal nº 1.134, de 30 de dezembro de 1991 e Lei Municipal nº 2.829,
de 31 de dezembro de 2012;
CONSIDERANDO que a Administração Pública tem como
princípios a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade
e eficiência, de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição da
República, acumulado com o que dispõe o parágrafo 1º do art. 42, da
Constituição Estadual do Estado do Tocantins, combinado com o art. 86
e parágrafo único, da Lei 1.818 de 23 de agosto de 2007,
RESOLVO:
Art. 1º CONCEDER, a servidora, MÁRCIA OLIVEIRA VELLANO,
matricula 20451, o gozo de 15 (quinze) dias de férias do dia 16/06/2021 a
30/06/2021, referente ao período suspenso de 04/01/2021 a 02/02/2021.
Assegurando-lhe o direito de usufruir os respectivos 15 (quinze) dias
futuramente, desta forma não sendo prejudicial à Administração Pública
e ao servidor.
Art. 2º- 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 de Infraestrutura
Portaria nº 008/2021

ATA DE VISITA TÉCNICA
CREDENCIAMENTO Nº. 002/2021
OBJETO: Credenciamento de Empresa Especializada para Prestação
de Exame Citopatológico Cérvico – Vaginal /Microflora.
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte
e um), a partir das 16hs00min (dezesseis horas) reuniram-se os
membros da Comissão Especial de Credenciamento de pessoa jurídica
prestadora de serviços na área de Serviços de Assistência à Saúde
em Atenção Básica, em exames laboratoriais, designada através
da Portaria Municipal nº 130/2021 de 07 de maio de 2021, composta
pelos servidores Littza Clayenne Araújo Ferreira, Inayara Bittar da Silva
Feitosa, Kenya Marla da Silva Gonçalves, Jonas Maciel Ribeiro, Tuliana
Pereira dos Santos Dias e Alan Silva dos Santos sob presidência da
primeira, com a finalidade de realizar vistoria técnica nas instalações do
proponente WM PATOLOGIA E DIAGNOSTICO. A visita técnica teve por
objetivo averiguar e fiscalizar as instalações, os equipamentos e o corpo
técnico responsável pela execução dos serviços, ora credenciado. Ficou
constatado, pela Comissão Especial de Credenciamento que todos os
documentos, declarações, instalações físicas e equipe técnica atendem
as exigências deste Edital e obedecem aos ditames do Ministério
da Saúde e as determinações da Secretaria Municipal de Saúde. A
Comissão averiguou que o laboratório Citopatológico WM PATOLOGIA
E DIAGNOSTICO encontra-se APTO. Nada mais havendo a relatar,
encerrou-se a reunião, às 17;30 horas, lavrando-se a presente Ata, que
uma vez lida e achada conforme, será assinada pela Comissão Especial
de Credenciamento e, encaminhada para à Superintendência de Atenção
Básica para análise e parecer e, finalmente, publicada no site oficial do
município (www.araguaina.to.gov.br) para fins de publicidade.
Presidente

LITTZA CLAYENNE ARAÚJO FERREIRA

Matricula: 43229

Membro

INAYARA BITTAR DA SILVA FEITOSA

Matricula: 43767

Membro

KÊNIA MARLA DA SILVA GONÇALVES

Matricula: 20121

Membro

JONAS MACIEL RIBEIRO

Portaria: 148/2021

Membro

TULIANA PEREIRA DOS SANTOS DIAS

Matricula: 43858

Membro

ALAN SILVA DOS SANTOS

Matricula: 46535

CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

DESPACHO N° 04/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
PROCESSO Nº 200/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2021
ASSUNTO: OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA DO ESTADO DO TOCANTINS
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

A VERSATIL PRIME LTDA razão social da empresa, cadastrada sob
o CNPJ 40.035.179/0001-37, com nome fantasia VERSATIL PRIME
LTDA, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a Licença Ambiental de
Regularização (LAR), para a atividade de Fabricação de móveis com
predominância de madeira, no seguinte endereço Rua Rita Monteiro,
sn, Quadra 21, Lote 29, Galpão 1, Setor Universitário, 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.

ÁS 11:00 HORAS DO DIA 26 DE MAIO DE 2021, APÓS ANALISADO
TODOS OS ATOS E ADJUDICADO OS ITENS REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2021, HOMOLOGO O REFERENTE
PROCESSO E AUTORIZO A DESPESA CASO NECESSÁRIAS, AS
EMPRESAS VENCEDORAS, CONFORME ABAIXO.
• PAPEL & CIA PAPELARIA LTDA, foi à vencedora dos Itens
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
perfazendo um valor total de R$ 12.652,00 (doze mil, seiscentos
e cinquenta e dois reais);
• SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI foi
à vencedora dos Itens 17, 18, 19, 21, 25, 32, 36, 39, 44, 45,
perfazendo um valor total de R$: 7.201,27 (sete mil, duzentos e
um reais e vinte e sete centavos);
• D. S. S. SILVA VAREJISTA foi à vencedora dos Itens 22, 23,
24, 30, 31, 35, 42, 43, perfazendo um valor total de R$: 3.099,70
(três mil e noventa e nove reais e setenta centavos);
• BRASILCLEAN LIMPEZA, CONSERVACAO E CONSTRUCAO
EIRELI foi à vencedora dos Itens 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38,
40, 41, perfazendo um valor total de R$ 6.683,80 (seis mil,
seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).
GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA
ARAGUAÍNA, DIA 26 DO MÊS DE MAIO DE 2021.

MUNICIPAL

DE

GIDEON DA SILVA SOARES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO.
Portaria nº 159/2021

Araguaína/TO, 26 de maio de 2021.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
LEITE & MASSUDA CLÍNICA MÉDICA – LTDA, sob o nome fantasia
de NUTROCORE cadastrada no CNPJ: 23.486.449/0001-07, torna
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente, a Licença Prévia – LP, Licença de
Instalação – LI e Licença de Operação - LO, para o grupo SERVIÇOS,
sendo a atividade principal Atividade médica ambulatorial, restrita a
consultas, no seguinte endereço, Rua Ademar Vicente Ferreira, Lote nº
12, Quadra 91, Centro, Araguaína-TO. O empreendimento se enquadra
na Resolução Coema nº 07/2005 e de Decreto Municipal 176/2019, que
dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A ENIVALDO DA SILVA BRASIL FILHO 06275308184 razão social da
empresa, cadastrada sob o CNPJ 41.072.495/0001-41, com nome
fantasia PREMIUM LAVA CAR, torna público que requereu junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a
Licença Ambiental de Regularização (LAR), para a atividade de Serviços
de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, no
seguinte endereço Avenida Tocantins, s/n, Qd. 13, Lt. 1-A, Setor Central,
no município de 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.

“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;
CONSIDERANDO a solicitação de exoneração da servidora
comissionada Isabel Cristina da Silva Araújo do cargo em comissão
de Assessora de Comunicação, lotada junto ao Gabinete do Vereador
Geraldo Francisco da Silva, conforme Ofício nº 046/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR a pedido, a partir do dia 31 de maio de
2021, a servidora comissionada ISABEL CRISTINA DA SILVA ARAÚJO,
matrícula nº 1066283, inscrita no CPF nº 073.214.971-19 do cargo em
comissão de Assessora de Comunicação, lotada junto ao Gabinete do
Vereador Geraldo Francisco da Silva, nomeada através da Portaria nº
073/2021 em 1º de fevereiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2021.
Gideon da Silva Soares
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.
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