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DECRETO 068, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.
 

Adere às recomendações e políticas 
públicas Estadual e Federal, impõe 
medidas restritivas e determina ações 
preventivas de caráter excepcional e 
temporário, voltadas à contenção da 
curva de disseminação da Covid-19, bem 
como mantém o estado de calamidade 
pública 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 necessidade de adequação do horário de 
funcionamento de algumas atividades econômicas;

CONSIDERANDO que a prática de atos preventivos recomenda 
constante acompanhamento do quadro evolutivo da pandemia, com 
imediata adoção de providências necessárias;

CONSIDERANDO a necessidade de redução de impacto 
financeiro em virtude do atual cenário econômico, acometido pela 
pandemia;

CONSIDERANDO a melhora no índice da taxa de ocupação de 
leitos clínicos e de UTIs no nosso município;

CONSIDERANDO a redução do número de novos casos e do 
número de óbitos acometidos pela Covid-19 e; 

CONSIDERANDO a população adulta (acima de 18 anos), 80% 
dos cidadãos araguainense já receberam a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 e 20% já estão totalmente imunizados.

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre intensificação de medidas 
restritivas e preventivas, voltadas à contenção da disseminação da 
Covid-19.

ATOS DO EXECUTIVO
Parágrafo Único. Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) 

meses, a situação de calamidade pública decorrente do Art.1º do 
Decreto nº 208/2020 e o Decreto nº 008/2021, podendo respectivo prazo 
ser alterado, havendo mudanças favoráveis no quadro da saúde pública 
que recomende sua redução ou aumento.

Art. 2º Fica determinado o uso obrigatório de máscara de 
proteção individual em todos os locais públicos e privados, mantendo 
boca e nariz cobertos, sendo proibida a entrada e a permanência de 
qualquer pessoa sem máscara de proteção respiratória em todos 
e quaisquer estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, 
de serviços e/ou órgãos públicos, sendo de responsabilidade dos 
respectivos estabelecimentos a observância desta medida, e sua 
inobservância implicará em sua responsabilização.

§1º Ficam obrigados os passageiros de táxis, moto táxis, 
ônibus e outros transportes coletivos, ao uso de máscara de proteção 
respiratória.

§ 2º Em casos de descumprimento do referido artigo e seus 
parágrafos, o infrator será penalizado nos moldes da lei municipal 
1.612/95 em seu artigo 398 e 399 incisos VI, VII e crime contra a ordem 
e a saúde pública.

Art.3º Fica autorizado à utilização da Via Lago, Parque Cimba, 
Complexo Beira Lago, praças, academias ao ar livre e similares, 
desde que não haja concentração, ou reunião de pessoas, que possa 
caracterizar aglomerações, sob pena de dispersão imediata pelos 
órgãos fiscalizadores e crime contra saúde pública.  

Art.4º Fica autorizado a pratica de atividades físicas em todas 
suas modalidades.

I – A realização de torneios, campeonatos e similares, só poderá 
ocorrer, desde que previamente autorizados pela fiscalização municipal, 
com lotação máxima de 50% de sua capacidade.

II – As atividades artísticas, criativas ou espetáculos, serão 
autorizadas em teatros e espaços de eventos em ambientes abertos 
e semiabertos, desde que previamente autorizados pela fiscalização 
municipal com lotação máxima de 50% de sua capacidade.

III- Em casos de descumprimento do referido artigo e seus 
incisos, o infrator será penalizado com a interdição temporária do local, 
multas administrativas nos moldes da lei municipal 1.612/95 em seu 
artigo 398 e 399 incisos VI, VII e crime contra a ordem e a saúde pública.

Art. 5º Os bares, restaurantes, cinemas, academias, food trucks, 
trailers, açaiterias, pizzarias, sanduicheirias, adegas, conveniências 
e similares, obedecidas as medidas de segurança e restrições 
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estabelecidas neste Decreto, poderão funcionar das 6:00 às 01:00 hora, 
com tolerância máxima até as 02:00 horas.

§1º Em relação aos bares e restaurantes fechados e semi 
abertos será obrigatório o controle de entrada, permitindo o ingresso no 
evento somente os clientes imunizados com a vacinação de acordo com 
o plano de imunização estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Ficando terminantemente proibido a entrada de quem não vacinou com 
a 1ª dose. Para a comprovação será necessário que o participante porte 
consigo o cartão de vacina físico ou virtual através do Conecte Sus.

I- O estabelecimento comercial que for flagrado descumprindo 
as regras disposta no parágrafo 1° penalizar-se-á nos moldes do artigo 
16 parágrafo § 1º, deste decreto.

§ 2º. Em relação aos estabelecimentos citados do parágrafo 
primeiro a capacidade máxima permitida ao redor de cada mesa será de 
08 (oito) pessoas, com obrigatoriedade de disponibilização de álcool 70 
graus  INPM em cada mesa, e a proibição de pessoas em pé sem o uso 
de máscara de proteção.

§ 3º - Todos os estabelecimentos, ainda deverão obedecer a 
todas às regras a seguir: 

I – manter distância mínima de 1,5 (um e meio) metros entre as 
estações de trabalho;

II – manter distância mínima de 1,5 (um e meio) metros entre o 
vendedor e cliente;

III – intensificar as ações de limpeza;
IV – disponibilizar obrigatoriamente aos clientes e trabalhadores 

álcool 70 graus INPM;
V - – adotar mecanismos para manutenção dos ambientes 

arejados e saudáveis;
VI – manter distância mínima de 1,5 (um e meio) metros entre 

pessoas em eventuais filas;
VII – funcionar das 08:00 às 19:00 horas, ressalvados os 

dispositivos neste Decreto, bem como os serviços e estabelecimentos 
essenciais previstos nas legislações vigentes.

§ 4º. As Academias, além de controlar o acesso de pessoas 
com álcool em gel, terão horário de funcionamento das 05h às 22h 
com tolerância máxima até às 23h00min, com a obrigatoriedade de 
manter 1,5m de distanciamento entre os aparelhos, podendo estes, 
serem isolados de forma definitiva, para melhor execução das medidas 
impostas.

Art. 6º Os estabelecimentos citados no artigo anterior deverão 
manter fechados os acessos do público ao seu interior após o horário 
de funcionamento, observadas as exceções dos parágrafos seguintes.

§ 1º Ficam permitidas as atividades internas, como a realização 
de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou 
outros instrumentos similares e aos serviços de entrega de mercadorias, 
na modalidade delivery.

§ 2º As restrições impostas pelo artigo 4º não se aplicam aos 
restaurantes, conveniências e lanchonetes situados na nova feirinha 
e nos postos de abastecimento e serviços ao longo da Rodovia 
Transbrasiliana (BR-153).

Art 7º. Fica autorizada a execução de música ao vivo com bandas 
musicais de até três integrantes em bares e restaurantes com ambientes 
fechados e até quatro integrantes para ambientes abertos, das 6:00 às 
01:00 hora, com tolerância máxima até às 02:00 horas, observando os 
protocolos sanitários deste decreto, mantendo-se suspenso os espaços 
dançantes, com a obrigatoriedade de isolamento destes se necessário, 
o qual apenas o(s) vocalistas estará dispensado do uso obrigatório de 
máscara durante a apresentação. 

Parágrafo único. O dispositivo acima, só poderá ocorrer desde 
que autorizado pela fiscalização municipal, respeitando-se todas as 
legislações vigentes, quanto a ordem, decoro e sossego público sob 
pena de paralisação imediata do evento, apreensão dos instrumentos 
sonoros e multas administrativas.

Art. 8º É terminantemente proibido o consumo de bebida 
alcoólica em todo e qualquer local público comum no Município de 
Araguaína como vias, praças, jardins, parques, entre outros.       

Art. 9º As igrejas e templos somente poderão efetuar suas 
atividades até as 23:00 horas, com a obrigatoriedade durante a 
celebração de missas, cultos e rituais, o afastamento de 1,5 metros 
entre as cadeiras, determinando-se assim a capacidade máxima de fieis 
e fixando-a através de placas em todos os acessos.

 Art. 10 Os supermercados, hipermercados, mercados, 
açougues e similares além de obedecer às medidas sanitárias 
estabelecidas neste Decreto, deverão seguir os protocolos sanitários de 
distanciamento social, disponibilização de álcool em gel em fácil acesso 
e constante higienização de seu estabelecimento.

 § 1º Fica obrigatório o controle de acesso de clientes mediante 
aspersão com álcool em gel ou líquido 70% e aferição de temperatura 
aos estabelecimentos referenciados acima.

§ 2º Recomenda-se aos estabelecimentos citados no caput, a 
distribuição de luvas descartáveis nas áreas alimentícias e extensão do 
horário de funcionamento até 22:00h.

§ 3º - Os estabelecimentos comerciais, ainda deverão obedecer 
a todas às regras a seguir: 

I – manter distância mínima de 1,5 (um e meio) metros entre as 
estações de trabalho;

II – manter distância mínima de 1,5 (um e meio) metros entre o 
vendedor e cliente;

III – intensificar as ações de limpeza;
IV – disponibilizar obrigatoriamente aos clientes e trabalhadores 

álcool 70 graus INPM;
V - – adotar mecanismos para manutenção dos ambientes 

arejados e saudáveis;
VI – manter distância mínima de 1,5 (um e meio) metros entre 

pessoas em eventuais filas;
VII – funcionar das 08:00 às 19:00 horas, ressalvados os 

dispositivos neste Decreto, bem como os serviços e estabelecimentos 
essenciais previstos nas legislações vigentes.

§ 4º As feiras deverão ainda obedecer:

I – a proibição de qualquer tipo de degustação dos produtos 
postos a venda;

II – ao controle de entrada e saída a ser realizado por servidores 
públicos municipais com a utilização de aferidores de temperatura 
corporal e dispersadores de álcool 70 graus INPM;

III – ao espaçamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre 
as barracas;

IV – ao atendimento de todas as obrigações sanitárias, a 
exemplo de disponibilização de álcool 70 graus INPM e utilização de 
máscaras de proteção. 

Art.11 A realização de shows é terminantemente proibida.

§1º. As colações de graus, formaturas, casamentos, aniversários 
e pequenos eventos (cursos técnicos, eventos sociais, corporativos, 
educacionais, culturais, bazares e similares), só poderão ocorrer 
desde que obedecidas todas as normas de contenção da COVID-19 
e previamente autorizados pela fiscalização municipal, garantindo 
obrigatoriamente o distanciamento social, com lotação máxima de 50 
por cento da sua capacidade até o limite de 300 pessoas, sob pena de 
dispersão imediata e paralisação e/ou interdição do local, dentre outras 
sanções legais. 

§2º.  A permissão do parágrafo anterior só poderá ser autorizada 
em locais exclusivos para eventos, devidamente licenciados pelos 
órgãos competentes.

§3º.  Em relação aos eventos citados no parágrafo primeiro 
deste artigo, que ocorrerão em ambientes fechados ou semi abertos, 
será obrigatório o controle de entrada permitindo o ingresso no evento 
somente dos clientes, frequentadores e usuários, imunizados com 
a vacinação de acordo com o plano de imunização estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Ficando terminantemente proibido a 
entrada de quem não vacinou com a 1ª dose. Para a comprovação será 
necessário que o participante porte consigo o cartão de vacina físico ou 
virtual através do Conecte Sus.

§4º. Em casos de descumprimento do referido artigo e seus 
parágrafos, o infrator será penalizado nos moldes da lei municipal 
1.612/95 em seus artigos 398 e 399 incisos VI, VII e ainda:

I – Haverá Interdição do local com a obrigatoriedade de 
permanecer fechado por 03 (três) dias e ao responsável técnico pela 
organização do evento, suspensão de realizar eventos por 05 cinco dias, 
e em caso de reincidência dobrar-se-á penalização nos mesmos termos, 
sendo necessária a formalização de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) 
entre o Município de Araguaína, Ministério Público Estadual e o infrator 
para eventual retorno das atividades.

II – Responsabilização por crime contra a ordem e a saúde 
pública
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IV – por mensagem via e-mail ao endereço: demupe@araguaina.
to.gov.br.

Art.17 A receita oriunda de eventuais multas será destinada à 
aquisição de equipamentos e/ou insumos para o combate da Covid-19.  

Art.18 O disposto neste Decreto poderá ser revisto, prorrogado 
e ou revogado a qualquer tempo, diante do crescimento ou da redução 
da Covid-19.

Art.19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando todas as disposições contrárias, bem como todos os demais 
Decretos sobre este tema, exceto o caput do Art.1º do Decreto nº 
208/2020 e o Decreto nº 008/2021, produzindo efeitos até que a situação 
calamitosa se perdurar, ou ainda que um novo Decreto invalide.

Araguaína, Estado do Tocantins, em 19 de agosto de 2021.  

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

DECRETO 069, DE 18 DE AGOSTO DE 2021

Suspende o pagamento de progressões 
nível IV, de 31 (trinta e um) servidores, 
ocupantes do cargo de Professor, 
da Secretaria de Educação, até que 
sejam apurados os fatos alegados no 
processo de sindicância instaurado sob 
nº 2021011742, de 02/08//2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pela Constituição 
Federal e Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo de Sindicância 
e Disciplinar n° 2021011742, de 02/08/2021, instaurado nos termos 
da Portaria nº 244/2021 – D.O.M. 2368, no que pese apurar supostas 
inconsistências cometidas na mudança de nível e as responsabilidades 
dos servidores ocupantes do cargo de professor, da Secretaria Municipal 
de Educação;

 CONSIDERANDO que a pena administrativa a ser aplicada é a 
de demissão, concomitante ao ressarcimento ao erário, visando efeito 
compensatório aos danos causados aos cofres públicos decorrentes do 
valor recebido indevidamente, sem prejuízo a responsabilização civil e 
penal descrita no artigo 119, da Lei 1323/93;

CONSIDERANDO que em caso de risco iminente, a 
Administração Pública poderá motivadamente adotar providências 
acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado nos moldes do 
art. 45, da Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999;

CONSIDERANDO que a Administração Pública tem como 
escopo prevenir e reprimir atos e fatos que causem danos ao erário, e 
que, em qualquer tempo pode rever seus atos;

CONSIDERANDO a necessidade suspender as progressões 
como forma de prevenir maior dano aos cofres públicos até que sejam 
apurados todos os fatos, em virtude do fumus boni iuris (fumaça do 
bom direito), presente nos documentos que ensejaram a instauração do 
Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar n° 2021011742.

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogar o prazo de análise 
documental das progressões de 03 (três) servidores relacionados no 
decreto 269, de 22/12/2020.

DECRETA;

Art. 1º - SUSPENDER, a partir do mês de agosto, o pagamento 
das progressões no nível IV, até que sejam apuradas as eventuais 
inconsistências objeto do Proc. n° 2021011742, retornando os servidores, 
abaixo relacionados, ao nível anterior de direito. 

N° MAT. NOME CARGO LOTAÇÃO STATUS

01 25792 ANA ALICE COSTA 
GONÇALVES

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED APOSENTADA

02 579 CELINA MARIA DE JESUS PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

03 17974 CHIRLEY BEZERRA 
CARNEIRO ALMEIDA

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

04 6791 CLAUDEMIR COÊLHO 
FEITOSA

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA SEMED ATIVA

05 25195 CLEIDE ROCHA DO CARMO 
RIBEIRO

PROFESSOR-
ZONA URBANA SEMED ATIVA

Art. 12 Fica autorizada a retomada das aulas presenciais no 
âmbito da Rede Municipal de Ensino de Araguaína, Rede Privada, 
estágios supervisionados em geral, cursinhos e afins desde que:

I- todos os seus respectivos funcionários estejam devidamente 
vacinados conforme plano de imunização contra a COVID-19, definido 
pela Secretaria Municipal da Saúde.

II- cumpram todos os protocolos de saúde editados pela OMS, 
pelo MEC, pela SEMUS e pela portaria n° 185/2020.

III- cumpram os protocolos sanitários deste decreto, mantendo 
distanciamento social e disponibilização de álcool 70 graus INPM. 

Art. 13 Os velórios seguirão conforme o protocolo manejo de 
corpos no contexto do novo coronavírus, elaborado pela Secretaria 
Municipal de Saúde e orientações da FUNAMC, em casos de COVID-19.

§ 1 º Em se tratando das demais “causa mortis” os velórios 
somente serão permitidos em locais preparados e apropriados para 
tal fim (vedada a realização em residências), com participação limite 
de 50 (cinquenta) pessoas e por no máximo 8 (oito) horas de duração, 
seguindo as orientações do protocolo da FUNAMC.

§2º. Em atenção às normas já citadas no caput deverá ser 
evitada a participação de crianças, idosos, grávidas e pessoas com 
imunossupressão ou com doença crônica.

Art. 14 As Instituições financeiras, indústrias, comércio em geral 
e as empresas, só poderão manter seu funcionamento, desde que todos 
os seus respectivos funcionários e servidores estejam devidamente 
vacinados, conforme plano de imunização contra a COVID-19, definido 
pela Secretaria Municipal da Saúde. 

§ 1º O funcionamento dos estabelecimentos e das instituições 
financeiras, que estejam em desacordo com o referido artigo, incisos 
e seus parágrafos, serão penalizados com a interdição temporária de 
3 (três) a 5 (cinco) dias, ou até a ulterior deliberação e avaliação pelo 
poder público, mediante apresentação de documentos comprobatórios 
de sua regularização as normas deste decreto.

§ 2º Para exigibilidade do cumprimento das restrições imposta 
neste artigo, fica estabelecido o prazo de 30 dias, a contar da data da 
publicação deste decreto.

Art. 15 Fica determinado que o atendimento ao público 
nas secretarias e autarquias municipais serão definidos pelos seus 
respectivos gestores, que poderão alternar ou alterar os horários 
mencionados conforme a necessidade de cada pasta ou área de atuação.  

Art.16 A fiscalização destes atos será feita conjuntamente 
pela vigilância epidemiológica, fiscalização ambiental, fiscalização de 
posturas, fiscalização sanitária, fiscalização fazendária e agentes de 
transporte e trânsito com o apoio das polícias militar, civil, ambiental, 
federal, rodoviária e bombeiros.

§ 1º O estabelecimento comercial, industrial e de serviços que 
for flagrado descumprindo as regras penalizar-se-á nos moldes da lei 
municipal 1.612/95 em seu artigo 398 e 399 incisos VI, VII, e ainda:

I – sofrer interdição do estabelecimento, com a obrigatoriedade 
de permanecer fechado por 03 (três) dias, e em caso de reincidência 
05(cinco) dias, sendo necessária a formalização de Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC) entre o Município de Araguaína, Ministério Público 
Estadual e o infrator para eventual reabertura; 

II – responsabilização por crime contra a ordem e a saúde 
pública.

§ 2º. Qualquer estabelecimento que desobedecer às sanções 
impostas no parágrafo 1º, inciso I deste artigo, estará sujeito a: 

I - Multa administrativas nos moldes da lei municipal 1.612/95 em 
seu artigo 398 e 399 incisos VI, VII; e

II - Suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento 
comercial pelo prazo de 07(sete) dias e, posteriormente, havendo 
reincidência, culminará na cassação temporária do alvará de 
funcionamento do empreendimento pelo prazo de 30 (trinta) dias; e

III- O(s) proprietário(s) do estabelecimento infrator poderá ainda 
responder por desobediência à ordem pública e ao crime contra a saúde 
pública mediante apuração.

§ 3º As denúncias poderão ser feitas pelo número 190 da Polícia 
Militar ou:  

I – pelo telefone número (63) 3411.5640 em horário comercial 
do DEMUPE;

II – pelo telefone móvel número (63) 99949.5394 do DEMUPE;
III – por mensagem via WhatsApp do telefone número (63) 

99972.6133 do DEMUPE; ou  
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06 25229 ELIZABETE MARIA DE SOUSA 
SILVA

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

07 24616
GLAUCIANA MARIA 

MONTEIRO CHUARY 
VALADARES

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

08 835 ILZENI RODRIGUES RIBEIRO 
AGUIAR

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

09 17732 IRANI BORGES TAVEIRA PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

10 24649 JEANE CANDIDA FERREIRA 
DA CRUZ

PROFESSOR N 
II - EDC.I.E.F DO 
1º AO 5º ANO E 
EJA 1ª SEG (Z

SEMED ATIVA

11 18005 LEDINALVA SILVA RIOS LIMA PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

12 6863 LÚCIA HELENA GOMES 
CARNEIRO

PROFESSOR 
N-II

PEDAGOGIA
SEMED ATIVA

13 24740 LUCIANA RIBEIRO DA CRUZ PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

14 397 LUSMAR DOS SANTOS 
GUIMARAES

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

15 17759 MARIA DINALVA JARDIM DA 
SILVA

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

16 1273 MARIA SOLANGE SOUSA 
SILVA

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

17 24888 MARILENE DA SILVA MOURA PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

18 7203 MICHELLE PEREIRA DO 
NASCIMENTO

PROFESSOR DE 
MATEMATICA SEMED ATIVA

19 18035 NADYA REIS DE OLIVEIRA PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

20 17780 NILVA PEREIRA REIS PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

21 18042 NOILZA MARIA DIAS 
CARNEIRO

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

22 24953 PRISCILA SETUBAL 
THOMANN -

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

23 7257
RITA DE CASSIA CARVALHO 

DO
AMARAL

PROFESSOR DE 
MATEMATICA SEMED ATIVA

24 459 ROSEMARY JOSE DOS 
SANTOS SOBRINHO

PROFESSOR 
N II SEMED APOSENTADA

25 24974 ROSILENE DOS SANTOS DE
OLIVEIRA

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

26 18052 RUTH RIBEIRO DE ALENCAR PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

27 20674 SELIVANIA ALVES NOLETO
PROFESSOR 

N-II PEDAGOGIA 
LEI 2009

SEMED ATIVA

28 337 SILVIA MARQUES DA SILVA 
SAMPAIO

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED APOSENTADA

29 25044 VALDIRENE ALVES FRAZAO 
E SILVA

PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

30 17811 VANUSA PINHEIRO DE SOUSA PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

31 25139 ZELSON CARVALHO DA SILVA PROFESSOR - 
ZONA URBANA SEMED ATIVA

Art. 2º- A suspensão produzirá efeitos enquanto subsistir a 
apuração dos fatos sob sindicância no Proc. n° 2021011742 ou outros 
supervenientes sobre a mesma matéria.

Art. 3º - Concluído o Processo de Sindicância e verificada a 
regularidade do direito do servidor à progressão no Nível IV, a mesma 
será restabelecida com efeitos ex tunc, retroagindo à data de publicação 
desse Decreto com garantia do pagamento referente ao período 
suspenso.

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

Araguaína, Estado do Tocantins, em 18 de agosto de 2021

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

   

DECRETO 070, DE 18 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para 
análise das documentações apresentadas 
pelos servidores para a regularização da 
documentação que comprova a situação de 
progressão junto à Secretaria Municipal de 
Educação. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, 
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município 
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012 e Lei da Ficha Limpa Municipal 
2870, de 1º de outubro de 2013.

CONSIDERANDO que a Administração Pública, em qualquer 
tempo pode rever seus atos conforme súmula 473 do STF.

CONSIDERANDO a publicação do Decreto de nº 269, de 22 
de dezembro de 2020, que torna sem efeito alguns itens do Decreto nº 
105 de 17 de outubro de 2018, publicado no Diário Oficial nº 1673, que 

trata da Progressão Vertical de servidores de carreira do magistério do 
Município de Araguaína – Estado do Tocantins. 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto de nº 004, de 
19 de janeiro de 2021, que prorroga o prazo para a regularização 
da documentação que comprova a situação de progressão junto à 
Secretaria Municipal da Educação, previsto no Art. 1º do Decreto nº 269, 
de 22 de dezembro de 2020. 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto de nº 20, de agosto 
de 2021, que estabeleceu o prazo para a análise das documentações 
apresentadas pelos servidores para a regularização da documentação 
que comprova a situação de progressão junto à Secretaria Municipal de 
Educação.

CONSIDERANDO que o(s) processo(s) necessita(m) de 
análise pormenorizada acerca das documentações apresentadas pelos 
servidores à Administração Pública Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - PRORROGAR O PRAZO estabelecido no Decreto 
nº 20/2021, por mais 120 (cento e vinte) dias para análise das 
documentações que visam sanar as inconsistências dos processos 
referentes às progressões, a contar da data de 23 de agosto de 2021.

Parágrafo Único - Em decorrência do prazo supracitado, 
PERMANECE SEM EFEITO as progressões do(a) servidor(a) abaixo 
mencionado(a) no Decreto nº 269, de 22 de dezembro de 2020 até que 
se efetive a análise das documentações.

ORDEM ITEM SITUAÇÃO ATUAL APTO(A)

03 57 III IV

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de agosto de 2021.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência de Licitações de Araguaína – TO, torna público que 
fará realizar na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, 
localizada na Rua 25 de dezembro, nº 265, 1º andar, Centro, Araguaína 
– TO (Prédio da Prefeitura Municipal), as licitações abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2021. 
Abertura dia 03.09.2021 às 08h30min. Formalização de Ata de Registro 
de Preços na eventual Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços gráficos especializados (banners, faixas, placas 
em ACM de identificação interna, adesivos, banners e faixas em lona, 
backdrop, totem de álcool em gel, faixa em rafia, barreira de acrílico, 
suporte para banner e plotagem de veículos oficiais) dos Equipamentos 
de Assistência Social, programas e serviços socioassistenciais, ofertados 
pela Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2021. 
Abertura dia 03.09.2021 às 14h30min. Formalização de ata de registro 
de preços para a Contratação de pessoa jurídica especializada no ramo 
da engenharia elétrica em atendimento às demandas da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, para execução (material e mão de obra) de 
subestações aéreas tipo I, II e III para fornecimento de energia elétrica 
em tensão primária a edificações no Município de Araguaína/TO e 
relocação de postes de redes de distribuição urbana de baixa e média 
tensão.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (063) 3411- 7004 e 
no guichê da CPL, no horário de 08h00min ás 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min, RETIRADA DOS EDITAIS NO SITE: www.araguaina.
to.gov.br.

Araguaína – TO, aos 18 dias de agosto de 2021.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUSA
Superintendente de Licitações 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º: 028/2021
Processo nº: 2021012641
Contratante: Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e 
Habitação
Contratada: C. C SANTOS E CIA LTDA
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, hortifrutigranjeiros 
(verduras, frutas, folhosos e legumes), guloseimas (balas, pirulitos e 
bombons) e polpa de frutas de sabores variados destinados atender 
as necessidades dos equipamentos da assistência social, programas 
e serviços socioassistenciais e Secretaria Municipal da Assistência 
Social, Trabalho e Habitação, conforme condições e especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência. 
Valor Total R$ 4.296,00(Quatro mil, duzentos e noventa e seis reais)
Data da Assinatura: 18/08/2021
Vigência: de 05 (Cinco) meses contatados da sua assinatura e 
condicionando à publicação 
Dotação: 
Recurso 1:

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08.244.2057.2522

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.07

Recurso 2:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PSB

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08.244.2057.2524

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.07

Recurso 3:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PSE-MC

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08.244.2057.2527

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.07

Recurso 4:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PSE-AC

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08.243.2057.2529

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.07

Recurso 5:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DO PTS / PMCMV

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 16.482.2058.2531

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.07

Araguaína, Estado do Tocantins, 18 de agosto de 2021.

Publique-se

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

Port. 09 de 01/01/2021

PORTARIA N°176 DE 18 DE AGOSTO DE 2021.

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

 
RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores: RAIMUNDO NONATO DE 
AZEVEDO JUNIOR matricula n° 25245 e DHEYMSON OLIVEIRA 
CARDOSO matricula n° 43627 para sem prejuízo de suas atribuições 
normais exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e 

Atestador do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização e 
acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades 
desta Pasta, de acordo com o processo n° 2021012641:

N° DO 
CONTRATO CONTRATADA

028/2021 C. C SANTOS E CIA LTDA

OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios diversos, hortifrutigranjeiros 
(verduras, frutas, folhosos e legumes), guloseimas (balas, pirulitos e 
bombons) e polpa de frutas de sabores variados destinados atender 
as necessidades dos equipamentos da assistência social, programas 
e serviços socioassistenciais e Secretaria Municipal da Assistência 
Social, Trabalho e Habitação, conforme condições e especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência. 

Art. 2° - São atribuições do Fiscal:

I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nos Contratos; 

II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos; 

III. Determinar providência para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos 
e Convênios para as providencias necessárias; 

VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias 
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;

VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais; 

VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
critérios orçamentários para ele determinados;

IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório, 
acerca do referido ajuste contratual;

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

Art. 3° - Designar a servidor, RAIMUNDO NONATO DE 
AZEVEDO JUNIOR matricula n° 25245, para atestar e acompanhar, 
fiscalizar e comprovar o recebimento da prestação de serviços do 
contrato supracitado;

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

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

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

Port. 09 de 01/01/2021

PORTARIA 181/SEMASTH, EM 17 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER a servidora ANA CLEIA ANDRADE COSTA, 
matrícula nº 43300, 01 (um) dia folga, na data do dia 17/08/2021, 
para doação de sangue, nos termos do artigo 103, inciso I, da Lei nº 
1.323/1993 do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Municipais e 
comprovação junto ao RH/SEMASTH.

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

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

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

SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL, 
TRABALHO E HABITAÇÃO
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pela Lei Orgânica do Município, Lei n° 1.725/97 e Lei n° 2.184/2003;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores:  ANA CLEIA ANDRADE 
COSTA, matrícula nº 43300 e JOYCE NASCIMENTO DE CIRQUEIRA 
LIMA, matrícula nº 43111, para sem prejuízo de suas atribuições 
normais exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente 
e Atestador do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização 
e acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades 
desta Pasta, de acordo com o processo nº 2014041624/2014:

N° DO 
CONTRATO CONTRATADA

008/2014 ADERSON ELIAS DA COSTA | ALUGUEL

OBJETO:Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
dedetização, desratização descupinização e limpeza da caixa d’água em 
todas as áreas internas e externas dos imóveis e prédio da Secretaria 
Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Art. 2° - Sãoatribuições do Fiscal:

I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nos Contratos; 

II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos; 

III. Determinar providência para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos 
e Convênios para as providencias necessárias; 

VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;

VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais; 

VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
critérios orçamentários para ele determinados;

IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório, 
acerca do referido ajuste contratual;

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

Art. 3° - Designar a servidora, ANA CLEIA ANDRADE COSTA, 
matrícula nº 43300, para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o 
recebimento dos materiais do contrato supracitado;

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

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

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

Port. 009/2021

PORTARIA 190 Nº DE 18 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores:  JOYCE NASCIMENTO 
DE CIRQUEIRA LIMA, matrícula nº 43111 e ANA CLEIA ANDRADE 
COSTA, matrícula nº 43300 para sem prejuízo de suas atribuições 
normais exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente 
e Atestador do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização 
e acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades 
desta Pasta, de acordo com o processo nº 2018019135/2018:

N° DO 
CONTRATO CONTRATADA

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

Portaria nº 09/2021

PORTARIA 182/SEMASTH, EM 18 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor CARMEM BETANIA CARDOSO 
PINHEIRO DUTRA, matrícula nº 45954, 07 (sete) dias consecutivos de 
afastamento, em razão do falecimento de pessoa da família, no período 
de 18/08/2021 a 24/08/2021, nos termos do artigo 103, inciso III, alínea 
“b”, da Lei nº 1.323/1993 do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais.

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

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

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

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

Portaria nº 09/2021

PORTARIA 183/SEMASTH, EM 18 DE AGOSTO DE 2021

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

 
CONSIDERANDO a Lei 2.676/2020 que dispõe sobre a 

concessão de folga remunerada aos servidores públicos dos poderes 
executivo e legislativo do Município de Araguaína e dá outras 
providencias;  

 
CONSIDERANDO artigo 3º que concede o direito a folga 

remunerada ao servidor em virtude da data do seu aniversário;

CONSIDERANDO o deferimento da chefia imediata na 
solicitação da servidora protocolizada no RH da Secretaria; 

RESOLVO:

Art. 1º CONCEDER 01 (um) dia de folga remunerada aos 
servidores a baixo relacionadas em virtude do aniversario.

NOME CPF DIA DE FOLGA

ANA RITA DOS REIS COELHO 001.402.611-25 18/08/2021

JOSE LUIZ PIRES BEZERRA 032.645.461-67 20/08/2021

ATHUS MARTINS DA SILVA 024.942.201-81 20/08/2021

HELINDAIANE RODRIGUES MOURA 041.114.661-09 21/08/2021

PATRICIA ANTONIA DA SILVA MATOS 041.386.381-64 23/08/2021

GLEYCIANE KAROLINE BERLANDA LOPES 026.152.841-69 27/08/2021

RONILTON FERREIRA ALENCAR 071.309.271-86 27/08/2021

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

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

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

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

Portaria nº 09/2021

PORTARIA 189 Nº DE 18 DE AGOSTO DE 2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas 
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020/2018 ANA PRISCILA SANTIAGO SANTOS | ALUGUEL

OBJETO:Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
dedetização, desratização descupinização e limpeza da caixa d’água em 
todas as áreas internas e externas dos imóveis e prédio da Secretaria 
Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Art. 2° - Sãoatribuições do Fiscal:

I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nos Contratos; 

II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos; 

III. Determinar providência para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos 
e Convênios para as providencias necessárias; 

VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;

VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais; 

VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
critérios orçamentários para ele determinados;

IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório, 
acerca do referido ajuste contratual;

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

Art. 3° - Designar a servidora, JOYCE NASCIMENTO DE 
CIRQUEIRA LIMA, matrícula nº 43111, para atestar e acompanhar, 
fiscalizar e comprovar o recebimento dos materiais do contrato 
supracitado;

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

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

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

Port. 009/2021

PORTARIA Nº 191 DE 18 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores:  JOYCE NASCIMENTO DE CIRQUEIRA 
LIMA, matrícula nº 43111 e ANA CLEIA ANDRADE COSTA, matrícula 
nº 43300 para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, 
respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e Atestador do Contrato 
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do 
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo 
com o processo nº 2019007327:

N° DO 
CONTRATO CONTRATADA

015/2019 MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO | ALUGUEL

OBJETO:Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
dedetização, desratização descupinização e limpeza da caixa d’água em 
todas as áreas internas e externas dos imóveis e prédio da Secretaria 
Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Art. 2° - Sãoatribuições do Fiscal:

I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nos Contratos; 

II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as 

irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos; 

III. Determinar providência para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos 
e Convênios para as providencias necessárias; 

VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;

VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais; 

VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
critérios orçamentários para ele determinados;

IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório, 
acerca do referido ajuste contratual;

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

Art. 3° - Designar a servidora, JOYCE NASCIMENTO DE 
CIRQUEIRA LIMA, matrícula nº43111, para atestar e acompanhar, 
fiscalizar e comprovar o recebimento dos materiais do contrato 
supracitado;

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

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

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

Port. 009/2021

PORTARIA Nº 192 DE 18 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores:  JOYCE NASCIMENTO DE CIRQUEIRA 
LIMA, matrícula nº 43111 e ANA CLEIA ANDRADE COSTA, matrícula 
nº 43300 para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, 
respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e Atestador do Contrato 
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do 
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo 
com o processo nº 2021003590/2021:

N° DO 
CONTRATO CONTRATADA

013/2021 SONIA REGINA MUNIZ | ALUGUEL

OBJETO:Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
dedetização, desratização descupinização e limpeza da caixa d’água em 
todas as áreas internas e externas dos imóveis e prédio da Secretaria 
Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Art. 2° - Sãoatribuições do Fiscal:

I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nos Contratos; 

II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos; 

III. Determinar providência para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos 
e Convênios para as providencias necessárias; 
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VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;

VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais; 

VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
critérios orçamentários para ele determinados;

IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório, 
acerca do referido ajuste contratual;

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

Art. 3° - Designar a servidora, JOYCE NASCIMENTO DE 
CIRQUEIRA LIMA, matrícula nº 43111, para atestar e acompanhar, 
fiscalizar e comprovar o recebimento dos materiais do contrato 
supracitado;

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

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

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

Port. 009/2021

PORTARIA 193 Nº DE 18 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores:  ANA CLEIA ANDRADE 
COSTA, matrícula nº 43300 e JOYCE NASCIMENTO DE CIRQUEIRA 
LIMA, matrícula nº 43111, para sem prejuízo de suas atribuições 
normais exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente 
e Atestador do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização 
e acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades 
desta Pasta, de acordo com o processo nº 2021004933/2021:

N° DO 
CONTRATO CONTRATADA

015/2021 TANIA MARIA PEREIRA| ALUGUEL

OBJETO:Contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de dedetização, desratização descupinização e limpeza da 
caixa d’água em todas as áreas internas e externas dos imóveis e prédio 
da Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Art. 2° - Sãoatribuições do Fiscal:

I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nos Contratos; 

II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos; 

III. Determinar providência para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos 
e Convênios para as providencias necessárias; 

VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;

VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais; 

VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
critérios orçamentários para ele determinados;

IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório, 
acerca do referido ajuste contratual;

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

Art. 3° - Designar a servidora, ANA CLEIA ANDRADE COSTA, 
matrícula nº 43300, para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o 
recebimento dos materiais do contrato supracitado;

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

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

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

Port. 009/2021

PORTARIA 194 Nº DE 18 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores:  ANA CLEIA ANDRADE COSTA, matrícula 
nº 43300 e JOYCE NASCIMENTO DE CIRQUEIRA LIMA, matrícula 
nº 43111, para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, 
respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e Atestador do Contrato 
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do 
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo 
com o processo nº 2015039756/2015:

N° DO 
CONTRATO CONTRATADA

005/2015 WANDERLY ALVES SALES| ALUGUEL

OBJETO:Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
dedetização, desratização descupinização e limpeza da caixa d’água em 
todas as áreas internas e externas dos imóveis e prédio da Secretaria 
Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Art. 2° - São atribuições do Fiscal:

I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nos Contratos; 

II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos; 

III. Determinar providência para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV. Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos 
e Convênios para as providencias necessárias; 

VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgão de controle Interno e Externo;

VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais; 

VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
critérios orçamentários para ele determinados;

IX. Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório, 
acerca do referido ajuste contratual;

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

Art. 3° - Designar a servidora, ANA CLEIA ANDRADE COSTA, 
matrícula nº 43300, para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o 
recebimento dos materiais do contrato supracitado;

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

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

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

Port. 009/2021
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OFÍCIO Nº 843/2021 – SEMASTH
Araguaína, 17 de agosto de 2021.

Processo Administrativo Licitatório: 2020006158
Pregão Eletrônico nº 036/2020 – SRP
Ata de Registro de Preços nº 061/2020
Contrato nº 012/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, equipamentos de climatização e refrigeração, informática, 
comunicação e pedagógicos

Assunto: AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2020006158

A Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação, em conformidade com o Parecer Jurídico 676/2021 emitido pela Procuradoria 
Geral do Município, no qual orienta pela rescisão unilateral do Contrato nº 012/2021 e imediata instauração de procedimento administrativo 
sancionatório, firmado entre a empresa UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME e a Secretaria Municipal 
da Assistência Social, Trabalho e Habitação, torna pública a CONVOCAÇÃO do licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa 
COPIADORA COPYSERVICE, inscrita sob o CNPJ nº 07.344.581/0001-28, classificada em segundo lugar do certame para os itens 02, 13, 30, 
37, 46, 50, representada pelo Senhor Igo Itair Soares, para que, havendo interesse em assumir o referido Contrato com a Secretaria Municipal da 
Assistência Social, Trabalho e Habitação e suas unidades socioassistenciais. 

Item 
ARP QTD. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

2 7 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
APARELHO TELEVISOR: tipo SMART TV cor preta, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 50 polegadas com Design Slim; Visor Ultra HD (4K) 
com resolução de imagem 3840x2160; Frequência de tela de no mínimo 120 Hz; Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; Convergência com 
espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; Conexão DLNA; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core ou Dual Core; 
Conectividade mínima: HDMI: 3 conexões, USB: 2 conexões, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 
1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo 
Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e 
manual eletrônico. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por Lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 
meses de garantia concedido pelo fabricante).

SEMP R$ 
2.690,00

R$ 
18.830,00

13 2 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP BRINQUEDOTECA: Brinquedoteca móvel em formato de carrinho para guardar brinquedos, possui 2 rodízios dianteiros e 2 
traseiros com freio para facilitar a movimentação, compartimento superior aberto para guardar brinquedos, prateleira dividindo a parte de baixo do carrinho 
da parte de cima porta-revistas, lousa com porta lápis, mesinha lateral retrátil, relógio (sem maquinário) com ponteiros móveis (manualmente), telefone de 
brinquedo, campainha trim-trim, 2 olhinhos de acrílico no lugar dos faróis dianteiros, grade frontal inferior em forma de sorriso, local para colocação de 2 
cadeirinhas, local para instalação de uma rampa de escorregador pequeno, 2 pegas laterais superiores que são usadas para empurrar o carrinho, figuras 
de um menino e de um cachorrinho em alto relevo na parte frontal do carrinho. Material: Polietileno Rotomoldado. Dimensões: (CxLxA): 1,40 x 65 x 1,20m 
com a mesa fechada. Cores: Sortidas. Faixa etária: até 6 anos. Garantia (mínima): 12 Meses (3 meses de Garantia legal por Lei mais 9 meses de garantia 
contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal).

FRESO R$ 
4.933,00

R$ 
9.866,00

30 3 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP ESTANTE EXPOSITORA PARA BIBLIOTECA FACE SIMPLES EM CHAPA DE AÇO: Estante expositora face simples com 
travessa superior horizontal (chapéu) em aço nº 20 e acabamento lateral em chapa em aço nº 16, com 05 (cinco) prateleiras reclináveis e reguláveis, 
com uma base simples útil; Estante com dimensões aproximadas de altura: 2 m / largura: 1 m / profundidade: 23 cm; Prateleira com dobras laterais que 
permitam o seu encaixe na estante (sem parafusos) com dimensões aproximadas de largura: 1 m / profundidade: 23 cm e deverá suportar, no mínimo, 80 
(oitenta) kg, sem apresentar deformação; Pintura eletrostática a pó ou esmalte sintético na cor bege, com tratamento antiferrugem. Garantia (mínima): 12 
Meses (3 meses de Garantia legal por Lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal).

NOBRE R$ 609,00 R$ 
1.827,00

37 5 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS: Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características: TAMPO: Confeccionado em madeira 
MDF de 25mm de espessura respectivamente, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir 
a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura e raio 2mm em todas as 
extremidades. CORPO: Costa, bases e laterais confeccionadas em madeira MDF de 18mm de espessura respectivamente, revestida com filme melamínico 
texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em 
fita de borda ABS de 0,45mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo do Gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo FIX 
em nylon injetado. FRENTES DE GAVETA: Confeccionado em madeira MDF de 18mm de espessura respectivamente, revestida com filme melamínico 
texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em 
fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteável na fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas 
pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador meia lua em alumínio de 128mm anodizado amarelo em 
cada gaveta exceto na frente falsa. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com corrediças metálicas. Rodízios: Rodízios 
de duplo giro com 50mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon medindo 8x8 e parafusos de 3,5x14 
cabeças-chatas chatas, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores. Medidas: 460x500x690mm (LxPxA). Garantia de 12 (doze) 
meses contra defeito de fabricação, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante do mesmo, se por prazo superior. Garantia (mínima): 12 Meses (3 
meses de Garantia legal por Lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal).

NOBRE R$ 497,00 R$ 
2.485,00

46 4 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
MESA ANGULAR COM 02 (DUAS) GAVETAS: Mesa angular com Tampo: sem emendas (não-composto), confeccionado em MDF, 25mm de espessura, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces, com encabeçamento lateral reto em material polimérico de alto impacto, 1mm de 
espessura, e bordas ativas em material polimérico liso de, no mínimo, 2,0mm de espessura, na cor do laminado. A curvatura do ângulo da borda proximal, 
em razão da ergonomia, deverá possuir raio com dimensão situada entre 300mm (raio mínimo) e 350mm (raio máximo). Deverá ter três furos passa-cabos, 
um em cada canto, no lado interno da retaguarda, com acabamento em material polimérico na cor do tampo. Fixação do tampo por meio de parafusos com 
rosca milimétrica em buchas metálicas em Zamak. Retaguarda (saia): em MDF (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas 
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto em material polimérico de alto impacto, 1mm de espessura, na 
cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 300mm. Com 
furos passantes, para fixação do painel de resguardo (ver descrição do painel), e gaveteiro fixo com 02 (duas) gavetas com chave. Estrutura (pedestais): 
a) Pedestal lateral com as seguintes características: CORPO/COLUNA em alumínio extrudado ou aço (espessura mínima 0,9mm, chapa n° 20), com calha 
para passagem de fios e cabos, bem como armazenagem do excesso desses, com tampa removível de saque frontal. Com suporte para apoio e fixação 
ao tampo e solução para fixação da retaguarda. BASE em aço dobrado (chapa 14, 1,9mm de espessura) com ponteiras de material polimérico ou em 
aço estampado tipo pedestal Welloze ou similar compatível, com sapatas niveladoras reguláveis; b) Pedestal de canto - em alumínio extrudado ou aço 
dobrado (espessura mínima 0,9mm, chapa n° 20), com recurso para passagem de fios e cabos, com suporte para apoio e fixação ao tampo, bem como 
solução para fixação das retaguardas, com sapata niveladora regulável; deverá compor com os pedestais laterais (formando um conjunto). Suportes para 
Fios: tipo calha fabricada em aço SAE 1020 0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para passagem e alojamento de fios e cabos excedentes, e apoio de filtros para 
tomadas. Deve ter, no mínimo, 60mm de profundidade e 50mm de altura na aba. Fixados sob o tampo, no lado interno das retaguardas (01 suporte para 
cada retaguarda), devendo atender 500mm da extensão da mesma. Fixação por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em Zamak. 
Padrão do melamínico: cinza argila da Duratex ou similar. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões aproximadas: 
1400x600x1400x600mm, altura 730mm. Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante do 
mesmo, se por prazo superior.

NOBRE R$ 575,00 R$ 
2.300,00

50 7 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
MESA PARA MICROCOMPUTADOR: com porta teclado retrátil. Medidas aproximadas: Altura x Largura x Comprimento: 74x65x100 cm. Medidas 
aproximadas: Comprimento x largura: 60x30 cm. Estrutura em aço tubular retangular 3x5 cm com tratamento superficial com anti-ferruginoso fosfatizante 
e pintura na cor preta. Acabamento em melamínico, tampo em MDP 2 cm de espessura (no mínimo), revestimento em melamínico. Com nivelamento para 
ajuste de irregularidade do piso. Montagem e assistência técnica. Cor: Marfim. Estrutura: Preta. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal 
por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação).

NOBRE R$ 329,00 R$ 
2.303,00

Valor total estimado R$ 
37.611,00

A contratação se dará nos mesmos termos do primeiro colocado na licitação em comento, inclusive quanto aos preços registrados em 
conformidade com o ato convocatório, conforme artigo 64, §2º da Lei nº 8.666, de 1993, se manifeste positiva ou negativamente no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta. 

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração e, nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos. 

Atenciosamente,

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

Port. 009/2021
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OFÍCIO Nº 840/2021 – SEMASTH
Araguaína, 17 de agosto de 2021.

Processo Administrativo Licitatório: 2020006158
Pregão Eletrônico nº 036/2020 – SRP
Ata de Registro de Preços nº 061/2020
Contrato nº 012/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, equipamentos de climatização e refrigeração, informática, 
comunicação e pedagógicos

Assunto: AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2020006158

A Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação, em conformidade com o Parecer Jurídico 676/2021 emitido pela Procuradoria 
Geral do Município, no qual orienta pela rescisão unilateral do Contrato nº 012/2021 e imediata instauração de procedimento administrativo 
sancionatório, firmado entre a empresa UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME e a Secretaria Municipal da 
Assistência Social, Trabalho e Habitação, torna pública a CONVOCAÇÃO do licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa LOJA 
IMPACTO INFORMATICA LTDA ME, inscrita sob o CNPJ nº 13.319.605/0001-91, classificada em segundo lugar do certame para os itens 05, 20, 
21, 58, representada pelo Senhor Mauríllio Rodrigues de Oliveira, para que, havendo interesse em assumir o referido Contrato com a Secretaria 
Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação e suas unidades socioassistenciais. 

Item 
ARP QTD. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL

5 2 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO COM 03 PORTAS: Armário de parede, de cozinha em aço, com 3 portas. Dimensões 
(altura x largura x profundidade): 55x120x30cm, ou até 3,5% a maior. Portas com isolamento acústico, puxador em plástico ABS de 
alta resistência com acabamento metalizado, fabricado com aço SAE 1008, prateleiras removíveis, dobradiças de pressão, pintura 
eletrostática a pó, tratamento anti-corrosão. Cor branca. Incluindo montagem/instalação.

TELA SUL R$ 549,00 R$ 1.098,00

20 24 CONJ

AMPLA CONCORRÊNCIA COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO: incluindo gabinete, teclado, mouse e monitor e outros. 
PROCESSADOR: com pelo menos 4 núcleos de pelo menos 3,80 GHz e que possa processar pelo menos 4 threads. Memória cache de 
pelo menos 6 MB. Deve conter processador gráfico com frequência base de pelo menos 350.00 MHz e resolução de pelo menos 1080p. 
MEMÓRIA RAM: de pelo menos 4 GB de memória RAM; padrão DDR4; frequência de pelo menos 2133 MHz (Permite a expansão 
em pelo menos até 32 GB). 
ARMAZENAMENTO: Tecnologia de Armazenamento SSD (Solid-State Drive Unidade de Estado Sólido) de pelo menos de 240 GB. 
Unidade Removível: gravador de CD/DVD+/-RW, ou seja, que possa ler e gravar CD e DVD tanto do ripo R como RW. 
GRÁFICO: chip gráfico integrado ao processador com aceleração gráfica, mas também pode ter placa dedicada.
REDE: deverá possuir pelo menos uma porta de rede padrão Gigabit Ethernet, que possa operar nos modos 10/100/1000 MBPS.
PORTAS E CONEXÕES: Parte de traz do gabinete deverá possuir: pelo menos 6 portas USB sendo dessas pelo menos 4 USB 3.0 
e o restante USB 2.0; uma saída de vídeo padrão HDMI; uma saída de vídeo padrão VGA (caso não tenha deverá disponibilizar um 
Adaptador HDMI para VGA); 3 portas de áudio sendo duas de Line in (Microfone e Auxiliar) e uma Line out (Autofalante, fone de ouvido). 
PARTE FRONTAL DO GABINETE: pelo menos uma USB 3.0 e o restante USB 2.0; duas portas de áudio sendo Line in (microfone) e 
uma Line out (Autofalante, fone de ouvido). Gabinete na cor preta. 
DISPOSITIVOS DE ENTRADA: Teclado padrão ABNT2 com conexão USB; mouse ótico de 3 botões, sendo um com scroll, com 
conexão USB, baixo ruído ao se pressionar as teclas. GABINETE: normal, deverá acompanhar fonte de alimentação de pelo menos de 
pelo menos 250 W e cabo de alimentação (força). 
SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL: MICROSOFT WINDOWS 10 VERSÃO 64 BITS OU SUPERIOR. 
MONITOR: de pelo menos 21,5” Widescreen; Tipo de LED; Pelo menos 16 milhões de cores; resolução de 1920x1080 (Full HD) a 60 
Hz ou superior, não entrelaçado; que contenha pelo menos as conexões: HDMI, DVI e VGA; deverá acompanhar cabo de alimentação 
(força) e cabo de conexão HDMI ou DVI. COR PADRÃO DO GABINETE – PRETO, COM AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E 
ROTAÇÃO. 
GARANTIA (MÍNIMA): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a 
partir da data de emissão da nota fiscal).

3GREEN R$ 4.399,00 R$ 105.576,00

21 7 UNID.

COTA DE 25% RESERVADA PARA ME /EPP
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO: incluindo gabinete, teclado, mouse e monitor e outros. 
PROCESSADOR: com pelo menos 4 núcleos de pelo menos 3,80 GHz e que possa processar pelo menos 4 threads. Memória cache de 
pelo menos 6 MB. Deve conter processador gráfico com frequência base de pelo menos 350.00 MHz e resolução de pelo menos 1080p. 
MEMÓRIA RAM: de pelo menos 4 GB de memória RAM; padrão DDR4; frequência de pelo menos 2133 MHz (Permite a expansão 
em pelo menos até 32 GB). 
ARMAZENAMENTO: Tecnologia de Armazenamento SSD (Solid-State Drive Unidade de Estado Sólido) de pelo menos de 240 GB. 
Unidade Removível: gravador de CD/DVD+/-RW, ou seja, que possa ler e gravar CD e DVD tanto do ripo R como RW. 
GRÁFICO: chip gráfico integrado ao processador com aceleração gráfica, mas também pode ter placa dedicada.
REDE: deverá possuir pelo menos uma porta de rede padrão Gigabit Ethernet, que possa operar nos modos 10/100/1000 MBPS.
PORTAS E CONEXÕES: Parte de traz do gabinete deverá possuir: pelo menos 6 portas USB sendo dessas pelo menos 4 USB 3.0 
e o restante USB 2.0; uma saída de vídeo padrão HDMI; uma saída de vídeo padrão VGA (caso não tenha deverá disponibilizar um 
Adaptador HDMI para VGA); 3 portas de áudio sendo duas de Line in (Microfone e Auxiliar) e uma Line out (Autofalante, fone de ouvido). 
PARTE FRONTAL DO GABINETE: pelo menos uma USB 3.0 e o restante USB 2.0; duas portas de áudio sendo Line in (microfone) e 
uma Line out (Autofalante, fone de ouvido). Gabinete na cor preta. 
DISPOSITIVOS DE ENTRADA: Teclado padrão ABNT2 com conexão USB; mouse ótico de 3 botões, sendo um com scroll, com 
conexão USB, baixo ruído ao se pressionar as teclas. GABINETE: normal, deverá acompanhar fonte de alimentação de pelo menos de 
pelo menos 250 W e cabo de alimentação (força). 
SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL: MICROSOFT WINDOWS 10 VERSÃO 64 BITS OU SUPERIOR. 
MONITOR: de pelo menos 21,5” Widescreen; Tipo de LED; Pelo menos 16 milhões de cores; resolução de 1920x1080 (Full HD) a 60 
Hz ou superior, não entrelaçado; que contenha pelo menos as conexões: HDMI, DVI e VGA; deverá acompanhar cabo de alimentação 
(força) e cabo de conexão HDMI ou DVI. COR PADRÃO DO GABINETE – PRETO, COM AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E 
ROTAÇÃO. 
GARANTIA (MÍNIMA): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a 
partir da data de emissão da nota fiscal).

3GREEN R$ 4.399,00 R$ 30.793,00

58 6 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
POLTRONA RECLINÁVEL: poltrona com estrutura em madeira maciça (Eucalipto) e percintas elásticas revestidas com espuma de 
poliuretano (D23/assento, D20/encosto e D20braços) e tecido 100% algodão. Possui encosto reclinável e pés maciços. Carga máxima 
suportável: 120kg. Cor preta ou marrom. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de 
emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação).

ESTORIAL R$ 1.385,00 R$ 8.310,00

Valor Total Estimado R$ 145.777,00

A contratação se dará nos mesmos termos do primeiro colocado na licitação em comento, inclusive quanto aos preços registrados em 
conformidade com o ato convocatório, conforme artigo 64, §2º da Lei nº 8.666, de 1993, se manifeste positiva ou negativamente no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta. 

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração e, nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos. 

Atenciosamente,

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

Port. 009/2021

OFÍCIO Nº 844/2021 – SEMASTH
Araguaína, 17 de agosto de 2021.

Processo Administrativo Licitatório: 2020006158
Pregão Eletrônico nº 036/2020 – SRP
Ata de Registro de Preços nº 061/2020
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Contrato nº 012/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, equipamentos de climatização e refrigeração, informática, 
comunicação e pedagógicos

Assunto: AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2020006158

A Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação, em conformidade com o Parecer Jurídico 676/2021 emitido pela Procuradoria 
Geral do Município, no qual orienta pela rescisão unilateral do Contrato nº 012/2021 e imediata instauração de procedimento administrativo 
sancionatório, firmado entre a empresa UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME e a Secretaria Municipal 
da Assistência Social, Trabalho e Habitação, torna pública a CONVOCAÇÃO do licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa 
LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, inscrita sob o CNPJ nº 17.930.584/0001-05, classificada em segundo lugar do certame para os itens 16, 
35, 44, representada pelo Senhor Eloísio Lusia de Sousa Damacena, para que, havendo interesse em assumir o referido Contrato com a Secretaria 
Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação e suas unidades socioassistenciais. 

Item 
ARP QTD. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL

16 25 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
CADEIRA PARA DIGITADOR COM ENCOSTO ALTO E BASE GIRATÓRIA EM AÇO CROMADO: Cadeira tipo presidente com cinco 
rodízios anti risco. Possui função de ajuste de altura por pistão a gás sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e 
ajuste de pressão para maior conforto. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestida em tela mesh (net nylon). 
Possui assento com estrutura em madeira com estofamento revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU nos braços em polipropileno 
com detalhes em aço cromado. Possui espuma com densidade controlada. Peso máximo recomendado: 150 Kg. Especificações 
técnicas: Possui estrutura giratória com regulagem de altura a gás, rodizio, base cromada. Possui uma malha filtrante, firme e resistente. 
Conteúdo da embalagem: 01 Pistão, 05 Rodízios, 02 Braços, 1 Base Estrela, 1 mecanismo de fixação do assento e acionamento da 
regulagem de altura, 1 Assento, 1 Encosto, 1 Manual. Peso máximo recomendado: 150 Kg. Garantia (mínima): 12 Meses (3 meses de 
Garantia legal por Lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal).

NOBRE R$ 724,00 R$ 18.100,00

35 4 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
FREEZER HORIZONTAL: freezer horizontal, 2 tampas, tampas balanceadas, 519 litros, dupla ação: refrigerador e freezer, Puxador 
ergonômico, Fechadura de segurança, Rodízios reforçados, Dreno frontal, Gabinete interno em aço pré-pintado: com pintura em 
esmalte epóxi, tensão 220 volts, cor branca. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por Lei, contando a partir da data 
de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante).

CONSUL R$ 3.688,00 R$ 14.752,00

44 6 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
LONGARINA COM 04 (QUATRO) LUGARES: Longarina com 04 lugares, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60 mm arqueado 
com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90mm, e base horizontal em tubo 
retangular 30x70mm, com parede de 1,90mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais 
com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não 
ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base 
evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência e performance 
(polipropileno) plástico com 05mm de espessura com aditivo anti-UV, provida de superfície com 32 furos simétricos de 1cm² para 
ventilação para encosto e 08 furos de 1cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado 
pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas 
horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm. Encosto 
medindo 460x280mm. Altura: 800 mm Largura: 2300 mm Profundidade: 630 mm Altura do Assento. Cor azul padrão. Garantia de 
12 (doze) meses contra defeito de fabricação, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante do mesmo, se por prazo superior.

NOBRE R$ 694,00 R$ 4.164,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 37.016,00

A contratação se dará nos mesmos termos do primeiro colocado na licitação em comento, inclusive quanto aos preços registrados em 
conformidade com o ato convocatório, conforme artigo 64, §2º da Lei nº 8.666, de 1993, se manifeste positiva ou negativamente no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta. 

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração e, nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos. 

Atenciosamente,

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

Port. 009/2021

OFÍCIO Nº 845/2021 – SEMASTH
Araguaína, 17 de agosto de 2021.

Processo Administrativo Licitatório: 2020006158
Pregão Eletrônico nº 036/2020 – SRP
Ata de Registro de Preços nº 061/2020
Contrato nº 012/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, equipamentos de climatização e refrigeração, informática, 
comunicação e pedagógicos

Assunto: AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2020006158

A Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação, em conformidade com o Parecer Jurídico 676/2021 emitido pela Procuradoria 
Geral do Município, no qual orienta pela rescisão unilateral do Contrato nº 012/2021 e imediata instauração de procedimento administrativo 
sancionatório, firmado entre a empresa UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME e a Secretaria Municipal 
da Assistência Social, Trabalho e Habitação, torna pública a CONVOCAÇÃO do licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa 
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA – ME, inscrita sob o CNPJ nº 30.313.649/0001-23, classificada em segundo lugar do certame para os itens 45 e 
66, representada pelo Senhor Renato Felicissimo Martins, para que, havendo interesse em assumir o referido Contrato com a Secretaria Municipal 
da Assistência Social, Trabalho e Habitação e suas unidades socioassistenciais. 

Item 
ARP QTD. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

45 2 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
LONGARINA EXECUTIVA PARA ESPERA COM 03 LUGARES: sem braços, com encosto côncavo anatômico, haste dupla do encontro, assento 
anatômico, feitos em madeira compensada almofadados com espuma injetada, revestidos em tecido de cor azul marinho, barra de sustentação 
horizontal confeccionada em tubo de aço retangular com terminais moldados em polipropileno copolímero, sapatas niveladoras, toda estrutura 
metálica fosfatizada e pintada com tinta na cor preta. Garantia (mínima): 12 Meses (3 meses de Garantia legal por Lei mais 9 meses de garantia 
contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal).

NOBRE R$ 497,00 R$ 994,00

66 4 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 352L: possui freezer com capacidade para armazenar até 80 litros, controle externo eletrônico de 
temperatura, porta latas removível, fruteira que vai à mesa e serve para armazenamento de frutas delicadas prontas para consumo, compartimento 
extra frio, separador de garrafas, que permite o acondicionamento de forma organizada e segura, gaveta de legumes, que mantém a temperatura 
e as umidades adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais. Tipo de degelo Frost Free. 
Eficiência energética classe A. Capacidade líquida de armazenamento: Refrigerador 272 litros, Freezer 80 litros, refrigerador mais freezer 352L. 
O refrigerador tem 03 prateleiras de vidro temperado removíveis, além das que estão localizadas na porta do freezer e na porta do refrigerador. O 
controle de temperatura do freezer pode ser ajustado manualmente através do botão giratório. E a temperatura do refrigerador pode ser controlada 
eletronicamente no painel eletrônico externo. Alimentação 220V. Medidas aproximadas: Largura 61,9cm, Altura 175,8cm, Profundidade 69cm. 
GARANTIA (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por Lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses 
de garantia concedido pelo fabricante). Classificação A no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO / MDIC 
número 20 de 01/02/2006).

CONSUL R$ 2.859,00 R$ 
11.436,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 
12.430,00
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A contratação se dará nos mesmos termos do primeiro colocado na licitação em comento, inclusive quanto aos preços registrados em conformidade 
com o ato convocatório, conforme artigo 64, §2º da Lei nº 8.666, de 1993, se manifeste positiva ou negativamente no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta. 
Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração e, nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos. 
Atenciosamente,

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

Port. 009/2021

OFÍCIO Nº 846/2021 – SEMASTH
Araguaína, 17 de agosto de 2021.

Processo Administrativo Licitatório: 2020006158
Pregão Eletrônico nº 036/2020 – SRP
Ata de Registro de Preços nº 061/2020
Contrato nº 012/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, equipamentos de climatização e refrigeração, informática, 
comunicação e pedagógicos

Assunto: AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2020006158

A Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação, em conformidade com o Parecer Jurídico 676/2021 emitido pela Procuradoria 
Geral do Município, no qual orienta pela rescisão unilateral do Contrato nº 012/2021 e imediata instauração de procedimento administrativo 
sancionatório, firmado entre a empresa UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME e a Secretaria Municipal da 
Assistência Social, Trabalho e Habitação, torna pública a CONVOCAÇÃO do licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa INOVA 
TECH INFORMÁTICA EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 28.706.488/0001-96, classificada em segundo lugar do certame para o item 72, representada 
pelo Senhor Leonan Larsen, para que, havendo interesse em assumir o referido Contrato com a Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho 
e Habitação e suas unidades socioassistenciais. 

Item 
ARP QTD. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL

72 5 UNID.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
VENTILADOR DE PAREDE COM MÍNIMO DE 03 HÉLICES: Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm; Diâmetro de grade de proteção em 
aço entre 55mm e 60mm; Cor: preto; Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. 
Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e 
carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de 
parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de 
garantia legal por Lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante).

VENTISO R$ 270,00 R$ 1.350,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 1.350,00

A contratação se dará nos mesmos termos do primeiro colocado na Licitação em comento, inclusive quanto aos preços registrados em 
conformidade com o ato convocatório, conforme artigo 64, §2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se manifeste positiva ou negativamente no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta. 

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração, e, nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente, 

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

Port. 009/2021

natureza singular do curso solicitado, assim como a proposta eviada no 
processo com a especialização das profissionais relacionadas diante das 
normas e procedimentos para fiscalização e licenciamento ambiental no 
estado do Tocantins.

Considerando o Parecer nº 689/2021, emitido pela Procuradoria 
Geral do Município, pela legalidade da presente despesa por meio de 
inexigibilidade de Licitação;

RESOLVE:

Art. 1º RATIFICAR A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com 
fundamento no artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, em favor 
de GOMES E CINTRA LTDA, pelo valor total de R$ 21.750,00 (vinte e 
um mil, setecentos e cinquenta reais) para aplicação da Capacitação 
sobre Normativas Ambientais: Licenciamento Ambiental e Fiscalização 
Ambiental no âmbito do estado do Tocantins, cuja despesa correrá por 
conta desta Secretaria, conforme Lei orçamentária vigente. 

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

FERNANDA RIBEIRO BARBOSA
Secretária Municipal do Desenvolvimento

Econômico e Meio Ambiente
Portaria n° 296/2021

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: 002/2021
PROCESSO Nº: 2021012075

PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/20201
DE 18 DE AGOSTO DE 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, 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 possibilidade de contratação da Empresa 
Gomes e Cintra, inscrita sob o CNPJ 41.766.231/0001-98 para aplicação 
do curso de Capacitação sobre Normativas Ambientais: Licenciamento 
Ambiental e Fiscalização Ambiental no âmbito do estado do Tocantins.

Considerando que objeto deste processo tem natureza singular, 
pois trata-se de serviços técnicos profissionais especializados conforme 
o Artº 13 inciso IV da Lei 8666/93; 

Considerando que a documentação apresentada comprova a 

SECRETARIA DE DESENVOL. 
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
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CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
CONTRATADA: GOMES E CINTRA LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 18/08/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO PRESENCIAL 
- NORMATIVAS AMBIENTAIS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM ABRANGÊNCIA 
PARA 25 (VINTE CINCO) PARTICIPANTES.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE, FUNDAMENTA NO 
ART. 25 INCISO II.
VALOR GLOBAL: R$ 21.750,00 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E 
CINQUENTA REAIS).
VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES.

Araguaína - TO, 18 de agosto de 2021.

FERNANDA RIBEIRO BARBOSA
Secretária Municipal do Desenvolvimento

Econômico e Meio Ambiente
Portaria nº 003/2021

PORTARIA Nº 013, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art.1º - Designar os servidores ORIALLE ANDERSON 
CARACIOLO BARBOSA Matricula: 25165, e TAMARA LOPES FARIAS 
matricula: 43333, para, sem prejuízo de suas atribuições normais, 
exercerem o encargo de Gestor do Contrato/Fiscal e Suplente do 
Contrato, para fiscalização e acompanhamento dos contratos abaixo 
especificados, a fim de atender as necessidades desta pasta, de acordo 
com o processo nº 2021012075.

Nº DO CONTRATO CONTRATADA

002/2021 GOMES E CINTRA LTDA – 41.766.231/0001-98  

OBJETO: Contratação de empresa para curso presencial - Normativas ambientais: 
Licenciamento Ambiental e Fiscalização Ambiental no âmbito do estado do Tocantins para 
servidores desta secretaria com abrangência para 25 (vinte cinco) participantes.

Art. 2º - São atribuições do fiscal:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nos Contratos;

II – anotar em registro próprio, na forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito à Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos;

III – determinar providências para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de 
relatório à Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV – relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V – opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos 
e Convênios para as providências necessárias;

VI – justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;

VII – atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimento dos materiais;

VIII – observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

IX – manifestar-se por escrito, mensalmente, na forma de 
relatório, acerca do referido ajuste contratual;

X – exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar 
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de 
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina 
o Art. 69, da Lei Federal nº 8.666/1993.

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

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

FERNANDA RIBEIRO BARBOSA
Secretária Municipal do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Portaria n° 010/2021

PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 107/2021
DE 10 DE AGOSTO DE 2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Educação 
Infantil externando a possibilidade da contratação da pessoa jurídica 
“ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA”, por meio de inexigibilidade 
de licitação;

Considerando o Parecer, emitido pela Procuradoria Jurídica, 
pela legalidade da presente despesa por meio de inexigibilidade de 
Licitação.

RESOLVE: 

Art. 1º RATIFICAR A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com 
fundamento no artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, em 
favor da pessoa jurídica ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA, 
inscrita no CNPJ: 04.490.617/0001-93, para a contratação de serviços 
da palestrante “CAROL LEVY” com vigência de 1 (um) mês a partir 
da assinatura do contrato até a prestação de serviços e liquidação 
do mesmo, pelo valor total de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos 
reais) cuja despesa correrá por conta da Funcional Programática: 
16.1.05.12.122.2006.2394; Elemento de Despesa: 33.90.39.9999; 
Fonte: 002000000; Ficha: 20210896. 

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

ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
 
CONTRATO Nº: 126/2021
PROCESSO Nº: 2021011411
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araguaína / Secretaria 
Municipal da Educação.
CONTRATADA: ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA
CNPJ Nº 04.490.617/0001-93
OBJETO: Consiste na contratação de 01 (um) Palestra com “CAROL 
LEVY” por meio da pessoa jurídica ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS 
LTDA para apresentar-se no dia 27 de agosto de 2021 no período 
vespertino, no PROJETO:” XIII FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DO TOCANTINS - FEITO”, na MODALIDADE VIRTUAL, 
FORMATO TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO – “LIVE”
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação por inexigibilidade. 
VALOR: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 1 (um) mês a partir da data 
da assinatura do contrato até a prestação do serviço e liquidação do 
mesmo, publicado no órgão de imprensa oficial. 
DOTAÇÃO: FP: 16.1605.12.122.2006.2394; ED: 33.90.39.9999; FICHA: 
20210896; FONTE: 002000000.
SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal da Educação.

Araguaína, Estado do Tocantins, 10 de agosto de 2021.

Publique-se

ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA 
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/SEMED Nº 108/2021            
ARAGUAÍNA – TO, 10 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 06/2021, de 01/01/2021. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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RESOLVE:

Art. 1º - Designar as servidoras, Srª Leide Cristina Brito da Silva, 
matrícula Nº 18006, e como suplente a senhora Irisnete Rodrigues, 
matrícula nº 351, para sem prejuízo de suas atribuições normais 
exercerem, respectivamente, a função de Fiscal e Suplente do Contrato 
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do 
citado, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo com o 
Processo nº 2021011411.

Nº DO CONTRATO CONTRATADA

126/2021 ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA 
CNPJ: 04.490.617/0001-93

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.

Art. 2º - São atribuições do fiscal: 

I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nos Contratos; 

II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos;

III. Determinar providências para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV. Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos 
e Convênios para as providências necessárias;

VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;

VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ 
ou recebimentos dos materiais;

VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

IX. Manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de 
relatório, acerca do referido ajuste contratual;

X. Exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar 
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de 
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina 
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em Araguaína – 
Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de agosto de 2021.

ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA 
Secretária Municipal da Educação

CEI MUNICIPAL SANTA CLARA 
ARAGUAINA – TOCANTINS

Portaria de Nomeação para fiscais e Suplentes

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO 
EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL SANTA CLARA, no uso de suas 
atribuições,

PORTARIA Nº 001, DE 29 DE JULHO DE 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores: Rita Aparecida Freire de Brito, 
Matrícula nº 18.048 e Lucas da Silva Oliveira, Matrícula nº 47.091, para 
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente, 
a função de Fiscal e Suplente dos Contratos abaixo especificados, 
referente à fiscalização e acompanhamento dos citados contratos e 
processos, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino:

Nº DO CONTRATO NÚMERO DE PROCESSO EMPRESA

001/2020 004/2020 Ergon Desenvolvimento de 
Sistemas de Informática LTDA

Objeto: Contratação de licença de uso de software, e serviço de 
manutenção mensal, atendimento e suporte técnico de software para 
gestão escolar.

Art. 2º - São atribuições do fiscal: 

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avançadas nos Contratos; 

II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos; 

III - determinar providências para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação; 

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato; 

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência; 

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo; 

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ 
ou recebimentos dos materiais; 

VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados; 

IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de 
relatório, acerca do referido ajuste contratual; 

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

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

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

GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃODE APOIO DO 
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPALSANTA CLARA aos 10 
( dez ) dias do mês de junho do ano de 2021.

FABIANA  P. MENDONÇA LIMA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES SOBRINHO
ARAGUAÍNA-TOCANTINS

Portaria nº 006/2021
Araguaína, 17 de agosto de 2021

Portaria de Nomeação da Comissão de Licitação Associação 
de Apoio de Pais e Mestres da Escola Municipal José Gomes Sobrinho 
ARAGUAÍNA-TOCANTINS, DATA: 17/08/2021.

A presidenta da Associação de Associação de Apoio de Pais 
e Mestres da Escola Municipal José Gomes Sobrinho no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores como Pregoeiros: Ângela 
Aparecida Feliciano Silva, e Juliana Alves Barbosa, Kelyane Ferreira 
dos Santos, para comporem a Comissão Permanente de Licitação desta 
Unidade Escolar os servidores:

01 SÉRGIO SIDNER SILVA DE DEUS
02 WANAIDE FERREIRA DE SOUSA DAMASCENO
03 AILTON JUNIOR DIAS LEAL
04 BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA
05 CLAUDIA SANTOS SILVA
06 DANILO SOARES DE SOUZA
07 ELLEN BATISTA SOBRAL
08 GLEICY APARECIDA DOS SANTOS
09 IRAMAR DOS REIS SILVA
10 ISMAEL RAMALHO DA SILVA
11 MARIA GABRIELLA DIAS SILVA
12 POLLYANA CARVALHO MIRANDA
13 FRANCIANE MOTA DA SILVA
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições ao contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
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Franciane Mota da Silva
Associação de Apoio de Pais e Mestres da Escola Municipal José 

Gomes Sobrinho

CRECHE NORMANDO DE SOUZA LINHARES
ARAGUAÍNA-TOCANTINS

Portaria nº 003/2021
Araguaína, 18 de agosto de 2021

Portaria de Nomeação da Comissão de Licitação Associação 
de Apoio da Creche Normando de Souza Linhares, ARAGUAÍNA-
TOCANTINS, DATA: 18/08/2021.

A presidenta da Associação de Associação de Apoio da Creche 
Normando de Souza Linhares no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores como Pregoeiros: Cleonice 
Rodrigues dos Santos Silva, Evânia Soares da Silva e Sueli Teles 
Carneiro e para comporem a Comissão Permanente de Licitação desta 
Unidade Escolar os servidores:

01 Nelma Cristina Ferreira Rodrigues
02 Goiaciara Ferreira Brito Vasconcelos
03 AILTON JUNIOR DIAS LEAL
04 BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA
05 CLAUDIA SANTOS SILVA
06 DANILO SOARES DE SOUZA
07 ELLEN BATISTA SOBRAL
08 GLEICY APARECIDA DOS SANTOS
09 IRAMAR DOS REIS SILVA
10 ISMAEL RAMALHO DA SILVA
11 MARIA GABRIELLA DIAS SILVA
12 POLLYANA CARVALHO MIRANDA
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições ao contrário.

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

   Sueli Maria de Fátima Resende
Presidente da Associação de Apoio da Creche Normando de Souza 

Linhares

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 064/2018
PROCESSO Nº 2017081695
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
CONTRATADO: WOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA -ME
OBJETO: Construção da Quadra Coberta no Distrito de Novo Horizonte.
DOTAÇÃO: Cód: 16. F.P: 27.812. 2050 1374 – E.D: 4.4.90.51 – Ficha: 
20211388 - Fonte 010.
VALOR GLOBAL: R$ 610.419,84 (seiscentos e dez mil, quatrocentos e 
dezenove reais e oitenta e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13/08/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 16/08/2021 à 13/11/2021.
VIGÊNCIA: 30/06/2021 à 29/06/2022
SIGNATÁRIO: Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.

Araguaína/TO, 13 de agosto de 2021.

Publique-se

JOSÉ APARECIDO DE SOUSA OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

Portaria nº 011/2021

Processo nº: 2018022861
Interessado: JBS S/A
Assunto:  Isenção da Taxa de Verificação de Regularidade (TVRE) e do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

DESPACHO Nº 536 / GAB – 2021

Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento 
inicial, ora entendidos como aqueles comprovadores de todo o alegado 
(fls. 02/34);

Considerando o disposto no Laudo de Vistoria emitido pelo 
Departamento de Posturas e Edificações (fl. 35);

Considerando a confecção do Parecer nº 379/2021 (fls. 37/38), 
cuja opinião foi favorável ao pedido inicial formulado;

RESOLVO:

RECONHECER a ISENÇÃO TRIBUTÁRIA reivindicada 
pela empresa JBS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0096-
20, referente à Taxa de Licença para Funcionamento (TVRE) e ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidentes no exercício de 
2018, ocasião em que o processo deverá ser encaminhado ao setor 
competente para as providências que se fizerem necessárias.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e, 
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com 
as cautelas e anotações de praxe.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, em Araguaína, Estado do 
Tocantins, em 13 de agosto de 2021.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação

Portaria nº 001/2021
Portaria nº 004/2017

Processo nº: 2021011827
Interessado: Vair Alves de Jesus
Assunto:   Restituição (e/ou Compensação)

DESPACHO Nº 540 / GAB – 2021

Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento 
inicial, ora entendidos como aqueles comprovadores de todo o alegado;

Considerando o disposto no Parecer nº 380/2021, cuja opinião 
foi pelo deferimento do pedido inicial formulado;

RESOLVO:

1) DETERMINAR a REVISÃO do Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis - ITBI incidente sobre a operação de compra e venda do 
imóvel CCI nº 77703;

2) AUTORIZAR a RESTITUIÇÃO (E/OU COMPENSAÇÃO) 
da diferença entre o valor devido e o valor indevidamente pago pelo 
contribuinte, que deverá ser corrigida monetariamente com os mesmos 
índices utilizados pela municipalidade para a cobrança dos tributos em 
atraso, nos termos do artigo 222, da Lei Complementar Municipal nº 
058/2017;

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e, 
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao departamento 
competente para as providências que se fizerem necessárias.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, em Araguaína, Estado do 
Tocantins, em 17 de agosto de 2021.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação

Portaria nº 001/2021

OFICIO DA COMISSÃO JULGADORA DO CRÉDITO EDUCATIVO DO 
MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA 

Prezados Senhores,

SECRETARIA DE ESPORTE, 
CULTURA, E LAZER

SECRETARIA DA FAZENDA, CIÊN-
CIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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Em cumprimento ao artigo 9º da Lei Municipal nº 3.214/2021, 
venho por meio deste notificar Vossas Senhorias quanto á Pauta dos 
Julgamentos a serem realizados pela Comissão Julgadora do Crédito 
Educativo, referente aos processos abaixo relacionados:

PROCESSO Nº 2021011312

PROCESSO Nº 2021011042

PROCESSO Nº 2021011227

PROCESSO Nº 2021011047

PROCESSO Nº 2021011313

PROCESSO Nº 2021011317

PROCESSO Nº 2021011306

PROCESSO Nº 2021011311

PROCESSO Nº 2021011302

PROCESSO Nº 2021011164

PROCESSO Nº 2021010989

PROCESSO Nº 2021010957

PROCESSO Nº 2021011156

PROCESSO Nº 2021011215

PROCESSO Nº 2021010984

PROCESSO Nº 2021011194

PROCESSO Nº 2021011387

PROCESSO Nº 2021011241

PROCESSO Nº 2021011142

PROCESSO Nº 2021011104

PROCESSO Nº 2021011307

PROCESSO Nº 2021011246

PROCESSO Nº 2021010985

PROCESSO Nº 2021011134

PROCESSO Nº 2021011347

PROCESSO Nº 2021011261

PROCESSO Nº 2021011320

PROCESSO Nº 2021011293

PROCESSO Nº 2021011212

PROCESSO Nº 2021011315

PROCESSO Nº 2021011399

PROCESSO Nº 2021011327

PROCESSO Nº 2021011329

PROCESSO Nº 2021011388

PROCESSO Nº 2021011365

PROCESSO Nº 2021011366

PROCESSO Nº 2021011384

PROCESSO Nº 2021011393

PROCESSO Nº 2021011048

PROCESSO Nº 2021011074

PROCESSO Nº 2021011334

PROCESSO Nº 2021011335

PROCESSO Nº 2021011291

A Sessão da Comissão Julgadora do Crédito Educativo será 
realizada no dia 24 de agosto de 2021 ás 09h, na sala de reuniões do 
Gabinete do Prefeito, localizada na Av. José de Brito Soares, nº 728, 
Setor Anhanguera, nesta cidade.

Atenciosamente,

José Miguel Filho
Presidente da Comissão Julgadora do Crédito Educativo

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A R DOS SANTOS MATIAS, cadastrada sob o CNPJ 42.074.739/0001-
98, com nome fantasia MAIS TOP ESTETICA ARAGUAINA, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente, a Licença Ambiental de Regularização 
(LAR) para a atividade de estética e outros serviços, no seguinte 
endereço RUA JOSE DE BRITO SOARES N 754. O empreendimento se 
enquadra na Resolução COEMA/TO nº 07/2005 e no Decreto Municipal 
de Araguaína 176/2019 que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PEDRO DE ALCANTARA VIEIRA SOARES, empresa cadastrada sob 
o CNPJ 07.195.726/0001-76, com nome fantasia POSTO IPANEMA 
VIII, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente a Licença Ambiental 
de Regularização (LAR) para Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores.  Localizado na Rua 1º DE JANEIRO, 
2852 - Quadra 16A, Lote 01 – Bairro São João – Araguaína/TO. O 
empreendimento se enquadra na Resolução Coema/TO Nº 07/2005 e 
no DECRETO Municipal De Araguaína 176/2019 que dispõem sobre o 
licenciamento ambiental. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

CIA DO SORRISO, cadastrada sob o CNPJ 40.924.451/0001-30, 
torna público que requereu junto a SEDEMA - Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Licença Ambiental de 
Regularização - LAR, para atividade de Clínica Odontológica, localizado 
à Rua das Macieiras, n° 188, Qd 18, Lt 21, Sala 1 – Setor Loteamento 
Araguaína Sul - Araguaína TO. O empreendimento se enquadra no 
Decreto Municipal nº. 176/2019 que dispõe sobre o licenciamento 
ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A SILVIA BENEDITA ALVES DO NASCIMENTO CASTRO 09548380846, 
cadastrado sob o CNPJ: 37.003.096/0001-51, com nome fantasia LAVA 
JATO SJB, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a Licença Ambiental de 
Regularização (LAR), para atividade de LAVAGEM, LUBRIFICAÇÂO E 
POLIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORES, no seguinte endereço: 
Rua Caracas, Nº 28, - Setor Anhanguera, CEP: 77.818-610, 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.

 

 

1º NOTIFICAÇÃO FISCAL - Nº 132/2021 
PROCESSO SMF/DFT/339/2021 

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO 
NOME OU RAZÃO SOCIAL JONATHAN FERNANDES FREIRE 
NOME FANTASIA PROTETICO 
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 1765, CENTRO 
CEP 77804-100  MUNICÍPIO ARAGUAÍNA - TO 
CPF/CNPJ 188.458.941-34 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3283 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos comerciais, contábeis ou fiscais dos Contribuintes, de acordo com o 
disposto no Artigo 195 da Lei Federal 5.172/66 - Código Tributário Nacional, combinado com o Artigo 303 da Lei Municipal nº 17/2013 
de 27 de dezembro de 2013, combinado com o Artigo 315 da Lei Complementar Municipal nº 58/2017. 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 
1. Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física dos exercícios de 2017 a 2020; 
2. Documentes referentes à rendimentos recebidos como Trabalho não Assalariado; 
3. Carteira de Trabalho caso possua vínculo empregatício durante o período fiscalizado; 
4. Notas Fiscais de Compra/Venda/Prestação de Serviços; 
5. Contratos de Serviços Prestados (todos); 
6. Agenda/lista de consultas/serviços prestados; 
7. Guias de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN/Próprio; 
8. Livro Diário, Livro Razão, Livro Caixa, e Plano de Contas; 
9. Guias de recolhimento das Taxas de Verificação da Regularidade do Estabelecimento/Alvarás;  
10. Laudos de Vistoria de Funcionamento Anual e Laudos do Corpo de Bombeiros; 
11. Comprovantes de despesas (Água, luz, telefone, folha de pagamento, pró-labore, honorários, aluguéis, pagamento de tributos e 

materiais de expediente). 
Período: 01/01/2016 a 30/06/2021                                                                                                                  Prazo para entrega: 05 (cinco) dias 
Entrega dos documentos: presencialmente em Rua Ademar Vicente Ferreira, n° 1.155, Centro, Salas 22/23 ou por e-mail para 
victoria.pires@araguaina.to.gov.br - assunto “Documentos Solicitados - Procedimento Fiscal 339/2021” 

 
DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO 

ARTIGO 315. O agente fiscal quando necessitar de notas fiscais, de livros fiscais, contábeis e comerciais, de comprovantes de 
recolhimento, registro de firmas, contrato social, alterações contratuais, estatutos, atas, recibos, relações, relatórios, mapas, relações, 
declaração de imposto de renda, ou quaisquer documentos fiscais, comerciais ou contábeis, lavrará a Notificação para Apresentação de 
Documentos Fiscais e Contábeis ou o Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF, conforme cada caso. 
§ 2º. Quando o contribuinte recusar a assinar a notificação o agente fiscal certificará o fato em documento apartado, deixando a 
respectiva cópia para o contribuinte, e ainda, efetuando cópia da notificação no Diário Oficial do Município.  
§ 4º. O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no 
máximo de 5 (cinco) dias. 
§ 5º. Depois de decorrido o prazo acima, sem que haja ocorrido à apresentação do (s) documento (s) solicitado (s) pelo agente fiscal, 
será lavrado o Auto de Infração e à aplicação da multa correspondente. 
§ 6º. No caso de descumprimento do prazo mencionado no § 4º, repetir-se-á quantas vezes se fizer necessária a lavratura da referida 
notificação, sendo lavrada dentro do mesmo prazo, sujeitando para cada uma delas nova exigência da lavratura do Auto de Infração, e 
aplicação da multa correspondente. 

AUDITORIA FISCAL 
PERÍODO A FISCALIZAR Nº. DA ORDEM DE SERVIÇO 

01/01/2016 a 30/06/2021 339/2021 de 14/07/2021 
AUTORIDADE FISCAL 

NOME: Victória Noleto Pires 
MATRÍCULA: 46555 
ASSINATURA: 

LOCAL: ARAGUAÍNA – TO 
DATA: 13/08/2021 
HORA: 15:26H 

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL 
NOME: 
 

DATA:  
CPF: 
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PUBLICAÇÃO PARTICULAR
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