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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO
Edital nº 001/2022, de 12 de julho de 2022
O PREFEITO do MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA - TO, no uso de suas
atribuições legais, observada a previsão do art. 37, inciso II da Constituição
Federal do Brasil e demais Legislações pertinentes à espécie, torna
pública a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO destinado
ao provimento dos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ACS e de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE, e dos que
vierem a vagar e dos que forem criados durante o prazo de validade
deste Processo Seletivo, e formação de cadastro de reserva, conforme
as normas e condições estabelecidas neste Edital a seguir especificadas.
As inscrições serão efetuadas pela internet, no site www.idib.org.br, das
14h do dia 14 de julho de 2022 às 23:59 do dia 15 de agosto de 2022.
Araguaína- TO, 12 de julho de 2022.
WAGNER RODRIGUES BARROS
PREFEITO
PORTARIA Nº 160, DE 11 DE JULHO DE 2022
			
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a Portaria de nº 004 de 01 de janeiro de 2021.
R E S O L V E:
Art.1º - Designar os servidores: ATOS DO AMARAL MOREIRA,
matrícula nº 42.819 como Fiscal e RAILDA MENDONÇA TAVEIRA
SOUSA, Matrícula nº 20.466 como suplente, para sem prejuízo de suas
atribuições normais, exercerem respectivamente, o encargo de Fiscal
e Suplente do Contrato abaixo especificado referente à fiscalização e
acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades
desta Pasta, de acordo com o Processo n. º 2022011585.

GRACE ANNE CARVALHO
LUCENA SOUZA:86093029115

Assinado de forma digital por GRACE ANNE
CARVALHO LUCENA SOUZA:86093029115
Dados: 2022.07.13 11:28:13 -03'00'

Nº CONTRATO

Nº PROCESSO

EMPRESA CONTRATADA

033/2022

2022011585

HARLEM DIAS DA COSTA

Objeto: Contratação de empresa especializada em Outsourcing de
Impressora/Scanner multifuncionais monocromáticas e coloridas,
por meio de locação com fornecimento de software para gestão de
impressão e gerenciamento de usuários, com fornecimento de insumos
(inclusive papel) e toda assistência técnica necessária.
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, nas cláusulas contratuais, conforme
determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021
EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2022

PROCESSO N. º 2022011585
CONTRATO N. º 033/2022
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração
CONTRATADA: HARLEM DIAS DA COSTA
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação
de serviços especializados em outsourcing de impressoras/scanner
multifuncionais monocromáticas e coloridas, por meio de locação com o
fornecimento de softwares para gestão de impressão e gerenciamento
de usuários, com fornecimento de insumos (inclusive papel) e toda
assistência técnicas necessárias de acordo com as especificações,
decorrente da Ata de Registro de Preços nº089/2021 formalizada através
da licitação realizada na modalidade Pregão de Eletrônico nº045/2021
Sistema de Registro de Preços.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços Nº089/2021/
Pregão Eletrônico Nº045/2021.
VALOR: R$ R$17.760,00 (dezessete mil setecentos e sessenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2022.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir do ato de sua assinatura.
DOTAÇÃO: Projeto de atividade: 2327, Ficha: 20220811, Elemento de
Despesa: 33.90.40.04, Fonte dos Recursos: 15000000010000
SIGNATÁRIO: Secretária Municipal de Administração.
Araguaína – Estado do Tocantins, 11 de julho de 2022.
Publique-se
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 04/2021
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO Nº 89/SMA/2022
PROCESSO Nº: 2022013690
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E
RECUPERAÇÃO DE HD
INTERESSADO: DIGITAL RECOVERY
Considerando as razões e justificativas da escolha do
fornecedor e dos preços praticados no mercado, apresentadas no
Termo de Referência pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de
Administração;
Considerando que Secretaria Municipal de Administração com
caráter de urgência para recuperar os dados do HD/disco rígido do
servidor que foram danificados/corrompidos;
Considerando o tipo de serviço de alta complexidade, sendo
necessário a contratação de Empresa profissional especializada em
recuperação de HD/disco rígido por tecnologia avançada.
Resolve RATIFICAR a dispensa de licitação, pelo valor de
R$ 2.865,90 (Dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa
centavos), com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal
n° 8.666/93 em favor da empresa: DIGITAL RECOVERY, CNPJ Nº
04.989.522/0001-19.
Encaminhe-se aos setores competentes para emissão da
Nota de Empenho e procedimentos complementares de liquidação e
pagamento.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 12 dias
do mês de julho de 2022.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 04/2021
TERMO DE RETIFICAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2022
A Prefeitura Municipal de Araguaína – TO, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação representada pelo seu Presidente, torna
público, a todos os interessados que, No Resultado de Julgamento do
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Pregão Presencial n.º 029/2022, Processo nº 2022007066, publicado
no Diário Oficial de Araguaína n.º 2.584 de quinta-feira, 07 de julho
de 2022. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no
fornecimento de instrumentos musicais, material de consumo e material
permanente para serem utilizados em aulas de música, visando atender
as demandas SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E
LAZER, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e
seus anexos, altera-se o seguinte texto:
Onde se Lê: PREGÃO PRESENCIAL – SRP: 029/2022
Lê-se: PREGÃO PRESENCIAL: 029/2022
Araguaína, 12 de julho de 2022.
VICTOR NATHAN ARAUJO AGUIAR
Pregoeiro

SECRETARIA DE CAPTAÇÃO E
GESTÃO DE RECURSOS
Processo: 2021001063
Unidade: Agência Municipal de Segurança Transporte e Trânsito de
Araguaína – ASTT.
Assunto: Justificativa de não publicação dos atos.
Interessado: NG – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
JUSTIFICATIVA
Na data de 12/07/2022, após manuseio e análise do processo nº
2021001063, relacionado ao Contrato nº 012/2021, que tem como objeto
a execução de obras de drenagem e terraplanagem para regularização
de faixa preparada, RESA e cerca patrimonial do Aeroporto de
Araguaína – TO, identificamos que após as inserções no processo,
referente ao extrato contratual do 3º termo aditivo, devido a uma falha de
comunicação, relativa a Secretária de Captação e Gestão de Recursos
e o setor do Diário Oficial, não foi publicado o documento supracitado.
Sendo certo que a publicação dá azo ao princípio da publicidade
dos atos administrativos, além de ser condição de eficácia, é inegável
que a publicação extemporânea deva ocorrer, sob pena de ver tornado
nulo o ajuste assinado, em evidente prejuízo ao interesse público.
Nessa senda, é de se fazer o uso do instituto da convalidação,
previsto no art. 50, VII e art. 55, todos da Lei nº 9.784/99, in verbis:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
VIII- importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação
de ato administrativo.
(...)
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão
ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem
defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
A doutrina, quanto ao tema, é bastante clara. Oportuno, nesse
ponto, as lições de José dos Santos Carvalho Filho.
[...]
Convalidação é o processo de que se vale a Administração
para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis, de forma a
confirma-los no todo ou em parte.
Isto posto, assim que identificamos o lapso, foi providenciada a
publicação do ato, a qual será anexada aos autos.
Araguaína, 12 de julho de 2022.
KAROLINE KELLY DA SILVA
Secretária Executiva de Captação e Gestão de Recursos
Processo: 2019003365
Unidade: Secretária Municipal de Educação.
Assunto: Justificativa de não publicação dos atos.
Interessado: P&L CONSTRUTORA EIRELLI EPP.
JUSTIFICATIVA
Na data de 12/07/2022, após manuseio e análise do processo nº
2019003365, relacionado ao Contrato nº 072/2019, que tem como objeto
a conclusão da construção de uma escola de ensino fundamental com
06 salas, padrão – FNDE no Assentamento Manoel Alves, em AraguaínaTO, identificamos que após as inserções no processo, referente ao
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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extrato do terceiro termo aditivo, devido a uma falha de comunicação,
relativa a Secretária de Captação e Gestão de Recursos e o setor do
Diário Oficial, não foi publicado o documento supracitado.
Sendo certo que a publicação dá azo ao princípio da publicidade
dos atos administrativos, além de ser condição de eficácia, é inegável
que a publicação extemporânea deva ocorrer, sob pena de ver tornado
nulo o ajuste assinado, em evidente prejuízo ao interesse público.
Nessa senda, é de se fazer o uso do instituto da convalidação,
previsto no art. 50, VII e art. 55, todos da Lei nº 9.784/99, in verbis:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
VIII- importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação
de ato administrativo.
(...)
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão
ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem
defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
A doutrina, quanto ao tema, é bastante clara. Oportuno, nesse
ponto, as lições de José dos Santos Carvalho Filho.
[...]
Convalidação é o processo de que se vale a Administração
para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis, de forma a
confirma-los no todo ou em parte.
Isto posto, assim que identificamos o lapso, foi providenciada a
publicação do ato, a qual será anexada aos autos.
Araguaína, 12 de julho de 2022.
KAROLINE KELLY DA SILVA
Secretária Executiva de Captação e Gestão de Recursos

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
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(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
Araguaína (TO), 29 de junho de 2022.
CONTRATANTE:

CONTRATADO:

ELIZÂNGELA SILVA DE SOUSA MOURA
Secretário Municipal da Educação
Port. nº 006/2021

P&L CONSTRUTORA EIRELLI
EPP
CNPJ n° 13.656.730/0001-97

ESCOLA MUNICIPAL CASEMIRO FERREIRA SOARES
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
AVISO DE LICITAÇÃO
A Associação de Apoio da Escola Municipal Casemiro Ferreira Soares,
torna público que fará realizar na Escola Municipal Casemiro Ferreira
Soares, situada na Rua Rio Lontra Nº 393, Setor Urbano, Araguaína –
TO, à licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022 - SRP. Abertura dia 22.07.2022
às 09h00min. a FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
PARA A FABRICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS
MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CASEMIRO FERREIRA
SOARES.
Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (63) 34147460 e/ou (63) 3411-5628 no horário das 07h30min às 11h30min e das
13h30min às 17h30min, RETIRADA DO EDITAL NO SITE: www.bnc.org.
br.
Araguaína – TO, aos 12 dias do mês de julho de 2022.

3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - CONTRATO N.º 072/2019

LILMA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUTO OLIVEIRA
Presidente da Associação

3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A
EMPRESA P&L CONSTRUTORA EIRELI EPP,
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
SEGUINTES:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.830.793/000139, sediada na Rua 25 de Dezembro, nº 265, Centro – Araguaína
– TO, CEP: 77.804-901, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, com sede em Araguaína, Estado do Tocantins, localizada
na Avenida Bernardo Sayão, nº 499, Setor Entroncamento, CEP 77.818340, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação
a SRA. ELIZÂNGELA SILVA DE SOUSA MOURA, inscrito(a) no CPF
nº 633.482.251-91, portador(a) da Carteira de Identidade nº 031.835,
2º via, SSP/TO, residente e domiciliada em Araguaína-TO, doravante
denominada CONTRATANTE e a empresa P&L CONSTRUTORA
EIRELLI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº 13.656.730/0001-97, sediada na Rua Maceió, nº 113, sala 01 –
Chácara 28B, Setor Brasil, CEP: 77824-400, em Araguaína-TO, neste
ato representada pelo Sr. PAULO EGEVAN REIS, portador da carteira
de identidade nº 1.611.710 expedida por SSP/PI, e inscrito no CPF nº
862.832.351-15, empresário, residente e domiciliado em AraguaínaTO, doravante denominada CONTRATADA, resolvem por esta e na
melhor forma de direito alterar a, CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE
EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, referente ao Contrato de
Prestação de Serviços nº 072/2019, Processo nº 2019003365, a qual
passa a ter a seguinte redação:
5 CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO
CONTRATO
5.1
O prazo de execução do contrato será prorrogado por mais
180 (cento e oitenta) dias, nos termos da legislação vigente, que será do
dia 01/07/2022 à 27/12/2022.
As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas. O presente
Termo Aditivo passa a ser parte integrante do Contrato de Prestação de
Serviços nº 072/2019.
Estando as partes de comum acordo, e para que surta seus legais e
jurídicos efeitos, firmam o presente termo de aditivo contratual em 02

SECRETARIA DE ESPORTE,
CULTURA, E LAZER
PORTARIA SEMECL N.º 125/2022
Araguaína – TO, 12 de julho de 2022.
Dispõe a divulgação dos três (03)
campeões do Festival de Música Gospel
de Araguaína.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA, E
LAZER, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do
Município, Portaria nº 011/2021;
RESOLVE:
Artigo 1º - A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
resolve divulgar os nomes dos três (03) dos Campeões do Festival de
Música Gospel de Araguaína, o festival fez parte da programação do
evento Araguaína para Cristo realizado no dia 1º de julho do corrente
ano, segue os nomes dos Campeões:
NÚNERO
INSCRIÇÃO

COLOCAÇÃO

TITULO DA
MÚSICA

INTERPRETE

COMPOSITOR

08

1º

DEUS TE LEVANTA
DO PÓ

MAIRA MAIA MARTINS
OLIVEIRA

MAIRA MAIA M.
OLIVEIRA

17

2º

ESCOLHO TE
SEGUIR

GABRIEL FILIPE
SOARES

BANDA
BATHOS

14

3º

COMO JOSÉ

ANDRESSA ALVES

ANDRESSA
ALVES

Art. 2º – Este ato entra em vigor na data de sua Assinatura.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, E LAZER,
em Araguaína – Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de julho do ano
de 2022.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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JOSÉ APARECIDO DE SOUSA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 126/2022
DE 12 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E
LAZER, 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 Cultura
externando a possibilidade da contratação da pessoa física KARDSON
JACOB ALENCAR FREITAS JUNIOR (DJ JACOB), 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 III, da Lei Federal nº 8.666/93, em favor
da pessoa física KARDSON JACOB ALENCAR FREITAS JUNIOR (DJ
JACOB), inscrito no CPF Nº 051.875.771-40, para a contratação de
serviços de 2 (dois shows) com o “DJ Jacob”, com vigência a partir da
assinatura do contrato até a prestação de serviços e liquidação do mesmo,
pelo valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cuja despesa correrá por
conta da Funcional Programática: 25.2501.13.392.0161.2591; Elemento
de Despesa: 33903699; Ficha: 20221605; Fonte: 15000000010000.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
JOSÉ APARECIDO DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
PORTARIA Nº 011/2021
PORTARIA/SEMECL Nº 127/2022
ARAGUAÍNA – TO, 12 de julho de 2022.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E
LAZER, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica
do Município e demais normas pertinentes, pela presente portaria nº
011/2021, de 01/01/2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores Euverton Pereira Soares,
matrícula nº 44361 e Judcleison Pereira Da Luz, matrícula nº 50217, 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 2022013767.
Nº DO CONTRATO

CONTRATADA

063/2022

KARDSON JACOB ALENCAR FREITAS JUNIOR
CPF Nº 051.875.771-40

Objeto: contratação de pessoa física especializada em prestação de
serviço, tem como finalidade, contratar KARDSON JACOB ALENCAR
FREITAS JUNIOR, representando o “DJ JACOB” para 02 (duas)
apresentações no projeto Verão 2022 - Praia do Garimpinho, nos dias
16 e 30 de julho de 2022.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I – acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas no Contrato;
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 ao Departamento de Compras sobre tais
eventos;
III – determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório ao Departamento de Compras para apreciação;
IV – relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
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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 o departamento de
compras 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, 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.
JOSÉ APARECIDO DE SOUSA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Portaria nº 011/2011
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 063/2022
Nº DO PROCESSO: 2022013767
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araguaína por intermédio da
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
CONTRATADA: KARDSON JACOB ALENCAR FREITAS JUNIOR.
CPF: 051.875.771-40
OBJETO: contratação de pessoa física especializada em prestação de
serviço, tem como finalidade, contratar KARDSON JACOB ALENCAR
FREITAS JUNIOR, representando o “DJ JACOB” para 02 (duas)
apresentações no projeto Verão 2022 Praia do Garimpinho, nos dias 16
e 30 de julho.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação por inexigibilidade.
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência a partir da data da assinatura
do contrato até a prestação do serviço e liquidação do mesmo,
publicado no órgão de imprensa oficial. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.2501.13.392.0161.2591; Elemento de Despesa: 33903699; Ficha:
20221605; Fonte: 15000000010000.
SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura E Lazer.
Araguaína – Estado do Tocantins 12 de julho de 2022.
Publique-se
JOSÉ APARECIDO DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
PORTARIA Nº 011/2021

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DO NONO ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 011/2020
PROCESSO Nº 2019011063
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA
CONTRATADO: TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
OBJETO: obra de recapeamento, restauração asfáltica, sinalização
horizontal e vertical, (SETORES SANTA HELENA, JARDIM BEIRA
LAGO E FILADÉLFIA, SANTA MÔNICA E JARDIM AMÉRICA) na cidade
de Araguaína-TO).
DOTAÇÃO: Cód: 06. F.P: 15 452 2011 1100 – E.D: 44.90.51.99
– Fonte Repasse: 17000000000000 – Ficha Repasse: 20220736 - Fonte
Tesouro: 15000000010000 - Ficha Tesouro: 20220734 e FP: 17 512 2011
1391 – ED: 44.90.51.99 – Fonte de Repasse: 17000000000000 - Fonte
do Tesouro: 150000000001000 – Ficha de repasse: 20220770 - Ficha de
Tesouro: 20220768.
ADITIVO: R$ -24.926,70 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e seis
reais e setenta centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 5.019.133,71 (cinco milhões, dezenove mil, cento
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

5

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

e trinta e três reais e setenta e um centavos).
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2022.
VIGÊNCIA: 02/06/2022 à 14/08/2022.
EXECUÇÃO: 16/02/2022 à 14/08/2022.
SIGNATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA.
Araguaína/TO, 11 de julho de 2022.
Publique-se
FREDERICO MINHARRO PRADO
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria nº 224/2022
PROCESSO: 2021019456
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
ASSUNTO: Concorrência 008/2021 – Contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia para execução para
implantação de pavimentação em CBUQ, rede de drenagem de águas
pluviais, canalização de córrego e sinalização vertical e horizontal, em
diversos setores do município de Araguaína TO – Baixa Funda – 1ª
Etapa.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Referente à concorrência nº 008/2021, tendo transcorrido o prazo
legal de recursos e considerando-se o que consta no referido processo,
Ata de Abertura da Tomada de Preços (folha nº 4787), manifestando
quanto à regularidade do procedimento licitatório que visa a contratação
de empresa especializada em serviços de engenharia para execução
para implantação de pavimentação em CBUQ, rede de drenagem
de águas pluviais, canalização de córrego e sinalização vertical e
horizontal, em diversos setores do município de Araguaína TO – Baixa
Funda – 1ª Etapa, HOMOLOGO O RESULTADO do certame enviado
pela Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal da
Administração, fundamentada na Lei Federal 8.666/93, que classificou
como única empresa participante a empresa NG ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 04.326.648/0001-03, que
ofertou o menor preço global de R$ 31.361.443,39 (trinta e um milhões,
trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e
trinta e nove centavos), assim sendo, ADJUDICO o certame em seu favor
e CONVOCO-A para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente
a documentação que comprove os requisitos para sua contratação
imediata, conforme Termo de Referência, sob pena de desclassificação
da proposta.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de julho de 2022.
FREDERICO MINHARRO PRADO
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 224/2022

emerson.coelho@araguaina.to.gov.br - assunto “Documentos Solicitados - Procedimento Fiscal 304/2022”
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
01/01/2017 a 30/04/2021
304/2022 de 20/05/2022
AUTORIDADE FISCAL
ASSINATURA:
NOME: EMERSON MATOS COELHO – AUDITOR FISCAL
MATRÍCULA: 46558
MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA – TO
DATA: 25/05/2022
HORA: 11:05h
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
ASSINATURA:
CPF:
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 016/2022
PROCESSO Nº 2022005050
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Planejamento
CONTRATADO: MARTINS CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI
OBJETO: execução de obras e serviços de engenharia para reforma e
ampliação do Restaurante Popular no município de Araguaína-TO.
DOTAÇÃO: F.P 15 451 2011 1407 – elemento de despesa: 44.90.51 Fonte: 15000000010000- Ficha: 20221556.
VALOR ESTIMADO: R$ 467.282,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil,
duzentos e oitenta e dois reais.
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2022
VIGÊNCIA: 08/07/2022 a 07/07/2023.
EXECUÇÃO: 180 dias da ordem de serviço.
Araguaína - TO, 08 de julho de 2022.
ANDRÉ DE SOUZA RIBEIRO
Secretário Municipal de Planejamento
Portaria nº 225/2022

SECRETARIA DA SAÚDE
PORTARIA/GAB/SMS Nº 088/2022 DE 12 DE JUlHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:

SECRETARIA DA FAZENDA, CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 227/2022
PROCESSO SMF/DFT/304/2022
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
PALMAS REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
PALMAS REPRESENTAÇÕES
RUA 03 DE MAIO, Nº 903, SÃO JOÃO
77.807-120
MUNICÍPIO
ARAGUAÍNA - TO
10.425.681/0001-93
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
3.215
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 e com o Artigo 315 da Lei Complementar Municipal nº 58/2017.
 Procedimento Fiscal realizado conforme solicitação do contribuinte por meio do Processo Administrativo de Baixa Cadastral
de n° 2021009544 de 24/06/2021 e Simplifica TON2185620909.
DOCUMENTOS SOLICITADOS
1. Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
2. Notas Fiscais de Compra/Venda/Prestação de Serviços;
3. Contratos de Prestação de Serviços (todos);
4. Guias de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN/Próprio;
5. Livro Diário, Livro Razão, Livro Caixa, e Plano de Contas;
6. Guias de recolhimento das Taxas de Verificação da Regularidade do Estabelecimento/Alvarás;
7. Laudos de Vistoria de Funcionamento Anual e Laudos do Corpo de Bombeiros;
8. Comprovantes de despesas (Água, luz, telefone, folha de pagamento, pró-labore, honorários, aluguéis, pagamento de tributos e
materiais de expediente).
Período: 01/01/2017 a 30/04/2021
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
emerson.coelho@araguaina.to.gov.br - assunto “Documentos Solicitados - Procedimento Fiscal 304/2022”
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
01/01/2017 a 30/04/2021
304/2022 de 20/05/2022
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

Art.1º - Designar a servidora Tatiane Carvalho Silva, matrícula nº
46977, para exercer o encargo de Fiscal, atestadora do Contrato abaixo
especificado, para fiscalização e acompanhamento, a fim de atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o
Processo nº 2022011465.
Nº CONTRATO
057/2022

CONTRATADA
V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

Objeto: aquisição de cartuchos de toner preto

Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I – acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas no Contrato;
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 Contratante sobre tais eventos;
III – determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de
relatório à Contratante 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 responsável
para as providências necessárias;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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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 credenciado 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.

CONSIDERANDO, o erro material de digitação na publicação do extrato
do 1º Termo Aditivo ao contrato n º 123/2021, que tem por objeto a
conclusão de Unidade Básica de Saúde – Padrão I localizada no setor
Vila Azul – Araguaína / TO, há a necessidade de retificar o(s) itens(s)
abaixo, segue correção:

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

ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2021

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

Onde se lê:
Prazo de execução: 26/07/2022 a 21/03/2023.
Leia-se:
Prazo de execução: 26/07/2022 a 21/01/2023.
Araguaína, 12 de julho de 2022.

ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2021

ASTT

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato nº 057/2022
Processo nº 2022011465 (ref. Proc. nº 2021023746 )
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
Objeto: aquisição de cartuchos de toner preto
Valor total: 18.120,00 (dezoito mil e cento e vinte reais)
Data da Assinatura: 12/07/2022
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário
Oficial do Município.
Dotação:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FONTE

FICHA

ELEMENTO
DE DESPESA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
DE SAÚDE ESPECIALIZADA
02.0217.10.302.01.76.2608

15001002000040

20220387

33.90.30

Signatário: Secretária Municipal de Saúde
Araguaína - TO, 12 de julho de 2022.
Publique-se
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 07/2021

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento de Prestação de
Serviços nº 060/2021
Processo nº 2021009832
Credenciante: Secretaria Municipal de Saúde
Credenciada: CASA DE CARIDADE DOM ORIONE
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, nos termos previstos em sua cláusula oitava, destinado
ao credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, na
área da saúde, na realização de exames de diagnóstico em Tomografia,
Ressonância Magnética e Densitometria Óssea, para prestação de
serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Araguaína/
TO.
Modalidade: Credenciamento
Data da Assinatura: 20/06/2022
Vigência: 06/07/2022 a 05/07/2023
Funcional programática

Elemento
Despesa

Ficha

Fonte

10.302.0176.2608

33.90.39

20220390

16000000000000

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

CONTRATO Nº 012/2021
PROCESSO Nº 2021001063
CONTRATANTE:
AGÊNCIA
MUNICIPAL
DE
SEGURANÇA
TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARAGUAÍNA – ASTT.
CONTRATADO: NG – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Execução de obras de drenagem e terraplanagem para
regularização de faixa preparada, RESA e cerca patrimonial do Aeroporto
de Araguaína – TO.
DOTAÇÃO: F.P: 15.451.2011.1384 - E.D: 44.90.51.99 – Fonte de
repasse: 17000000000000 – Ficha de repasse: 20221485 – Fonte de
tesouro: 15000000010000 – Ficha de tesouro: 20221484.
VALOR DO ADITIVO: R$ 2.692.444,19 (dois milhões, seiscentos e
noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove
centavos).
VALOR GLOBAL: R$16.174.710,63 (dezesseis milhões, cento e setenta
e quatro mil, setecentos e dez reais e sessenta e três centavos).
DATA DA ASSINATURA: 29/06/2022.
VIGÊNCIA: 18/05/2022 a 17/05/2023.
EXECUÇÃO: 28/06/2022 a 27/06/2023.
SIGNATÁRIO: AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE
E TRÂNSITO DE ARAGUAÍNA – ASTT.
Araguaína/TO, 29 de junho de 2022.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2021

Araguaína/TO, 20 de junho de 2022.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Publique-se
DIOGO ESTEVES PEREIRA
Presidente ASTT
Portaria 082/2022

IMPAR
PORTARIA N.º 007 /2022
PENSÃO
POR
MORTE
PROVENTOS INTEGRAIS

COM

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-IMPAR, aos onze
dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e dois, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo inciso VIII do art. 57-A da Lei Municipal
nº 3.045/2017, que alterou a Lei Municipal nº 1.808/1998, o qual rege
que entre as atribuições do Presidente do IMPAR, este deverá “praticar
conjuntamente com o Diretor Financeiro e o Diretor Administrativo os
atos relativos à concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão”,
e,
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº
2022.07.22141P, onde foram aferidos os requisitos legais para a
concessão da Pensão por Morte;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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CONSIDERANDO que efetivamente o falecido Servidor foi
contribuinte ao Regime de Previdência Municipal;

Nº 2.587 - TERÇA- FEIRA, 12 DE JULHO DE 2022
PORTARIA N.º 032/2022
APOSENTADORIA ESPECIAL DE
PROFESSOR COM PARIDADE E
PROVENTOS INTEGRAIS

CONSIDERANDO que o Servidor se manteve em atividade até
seu falecimento em 11-05-2018, do qual decorre esta Pensão por Morte;
CONSIDERANDO a data do requerimento feito em 20-06-2022,
quando a Requerente atendeu aos requisitos legais e constitucionais
necessários a concessão do benefício;
RESOLVEM :
Art. 1°. Conceder Pensão por Morte com proventos integrais,
em cota única e vitalícia, no valor total de R$ 1.853,99(Hum mil,
oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos a Eulina
Medeiros Moura-CPF:618.636.101-20, por óbito em 11-05-2018, do
seu companheiro, o ex-Servidor ANTONIO ANTUNES FERREIRACPF:628.658.701-20, servidor ativo, no cargo de “Orientado-IV”, em
acordo ao que rege o art. 6º, incisos I, § 1º, art. 29, § 1º e art. 26-A, inciso
II, todos da Lei nº 2.324/04, art. 16, inciso I, § 4º , art. 26, inciso I, arts.
75, 76, e 77, §s 2º, inciso I e V, alínea “c”, item 6, todos da Lei 8.213/91,
a ser paga a partir do requerimento, sendo devida a partir da data da
publicação desta Portaria no Diário Oficial Municipal.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CARLOS MURAD
Presidente do IMPAR
JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Diretor Financeiro do IMPAR

OSANAN MOURA DOS SANTOS
Diretor Administrativo do IMPAR

PORTARIA N.º 031/2022
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇAO
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-IMPAR, no dia 11
de Julho de 2022, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
inciso VIII do art. 57-A da Lei Municipal nº 3.045/2017, que alterou a
Lei Municipal nº 1.808/1998, o qual rege que entre as atribuições do
Presidente do IMPAR, este deverá “praticar conjuntamente com o Diretor
Financeiro e o Diretor Administrativo os atos relativos à concessão dos
benefícios de aposentadoria e pensão”, e,

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-IMPAR, no dia 11
de Julho de 2022, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
inciso VIII do art. 57-A da Lei Municipal nº 3.045/2017, que alterou a
Lei Municipal nº 1.808/1998, o qual rege que entre as atribuições do
Presidente do IMPAR, este deverá “praticar conjuntamente com o Diretor
Financeiro e o Diretor Administrativo os atos relativos à concessão dos
benefícios de aposentadoria e pensão”, e,
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº
2022.04.22131P, onde foram aferidos os requisitos legais para a
concessão da Aposentadoria Especial de Professor;
CONSIDERANDO que efetivamente a Servidora foi contribuinte
do Regime de Previdência Municipal;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico favorável ao benefício
requerido,
CONCEDEMOS :
Art. 1°. Fica concedida a Aposentadoria Especial de Professor,
com paridade e proventos integrais, no valor de R$ 11.290,53 (onze
mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e três centavos) a DEIJACI
MARTINS DE SOUSA- CPF nº 526.486.301-63, no cargo de Professora,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, regida pela Lei nº1.
940/2000-Estatuto do Magistério, em acordo ao que rege o Art. 6º,
I,II,III,IV e IV da EC nº 41/2003. Art.40, alínea “a”, § 5º, da Constituição
Federal. Art. 8º, alínea “e”, Art. 34-G, I, II, III e IV e Art. 13-A da Lei
Municipal nº 2.324/2004, considerando o mínimo legal, sendo devida a
partir da data da publicação desta Portaria no Diário Oficial Municipal.
Art. 2°. A concessão da Aposentadoria Especial de Professor
deverá observar o aspecto da compensação financeira com outros
órgãos previdenciários, de acordo com a legislação municipal.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CARLOS MURAD
Presidente do IMPAR

CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº2022. 04.
22129P, onde foram aferidos os requisitos legais para a concessão da
Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição;

JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Diretor Financeiro do IMPAR

CONSIDERANDO que efetivamente a Servidora foi contribuinte
do Regime de Previdência Municipal;

PORTARIA N.º 033/2022

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico favorável ao benefício
requerido,
CONCEDEMOS :
Art. 1°. Fica concedida à Aposentadoria Voluntária por Tempo
de Contribuição, com paridade e proventos integrais, no valor de R$
2.703,79 (dois mil, setecentos e três reais e setenta e nove centavos)
a MARIA SALES DA SILVA- CPF nº 590.313.361-49, no cargo de,
“Merendeira”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo
Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de AraguaínaTO, Lei nº1.323, de 20-09-1993 e suas alterações posteriores, atual
Lei nº 2.324/04 em acordo ao que rege o Art. 6º, I,II, III e IV da EC nº
41/2003, Art. 12, I, II, III e IV e Art. 34-G, I, II, III e IV da Lei Municipal
nº1808/98, alterada pela Lei nº 1.947/2000, alterada pela Lei Municipal
nº 2.324/2004, considerando o mínimo legal, sendo devida a partir da
data da publicação desta Portaria no Diário Oficial Municipal.
Art. 2°. A concessão da Aposentadoria Voluntária por Tempo de
Contribuição deverá observar o aspecto da compensação financeira com
outros órgãos previdenciários, de acordo com a legislação municipal.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CARLOS MURAD
Presidente do IMPAR
JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Diretor Financeiro do IMPAR

OSANAN MOURA DOS SANTOS
Diretor Administrativo do IMPAR

OSANAN MOURA DOS SANTOS
Diretor Administrativo do IMPAR

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR
IDADE
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-IMPAR, no dia 11
de Julho de 2022, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
inciso VIII do art. 57-A da Lei Municipal nº 3.045/2017, que alterou a
Lei Municipal nº 1.808/1998, o qual rege que entre as atribuições do
Presidente do IMPAR, este deverá “praticar conjuntamente com o Diretor
Financeiro e o Diretor Administrativo os atos relativos à concessão dos
benefícios de aposentadoria e pensão”, e,
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº
2022.02.22132P, onde foram aferidos os requisitos legais para a
concessão da Aposentadoria Voluntária por Idade;
CONSIDERANDO que efetivamente a Servidora foi contribuinte
do Regime de Previdência Municipal;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico favorável ao benefício
requerido,
CONCEDEMOS :
Art. 1°. Fica concedida à Aposentadoria Voluntária por Idade,
com proventos proporcionais, no valor de R$ 2.336,38 (dois mil,
trezentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos) a ABINAIR ALVES
DOS REIS VIEIRA- CPF nº 154.705.551-00, no cargo de Assistente
Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, regida pela Lei nº
1.323/93, de 20-09-1993-Estatuto do Servidor Público, em acordo ao
que rege Art. 40, § 1º, III, letra “b”, e § 2º, da Constituição Federal. Art.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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13, I, II e III, e Art. 34-F, da Lei Municipal nº 2.324/2004, que alterou a
Lei nº 1.947/2000, que alterou a Lei nº 1.808/1998. Art. 25, II da Lei nº
8.213/91, considerando o mínimo legal, sendo devida a partir da data da
publicação desta Portaria no Diário Oficial Municipal.
Art. 2°. A concessão da Aposentadoria Voluntária por Idade
deverá observar o aspecto da compensação financeira com outros
órgãos previdenciários, de acordo com a legislação municipal.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CARLOS MURAD
Presidente do IMPAR
JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Diretor Financeiro do IMPAR

OSANAN MOURA DOS SANTOS
Diretor Administrativo do IMPAR

PORTARIA N.º 034/2022
APOSENTADORIA ESPECIAL DE
PROFESSOR COM PARIDADE E
PROVENTOS INTEGRAIS
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-IMPAR, no dia 11
de Julho de 2022, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
inciso VIII do art. 57-A da Lei Municipal nº 3.045/2017, que alterou a
Lei Municipal nº 1.808/1998, o qual rege que entre as atribuições do
Presidente do IMPAR, este deverá “praticar conjuntamente com o Diretor
Financeiro e o Diretor Administrativo os atos relativos à concessão dos
benefícios de aposentadoria e pensão”, e,
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº
2022.04.22133P, onde foram aferidos os requisitos legais para a
concessão da Aposentadoria Especial de Professor;
CONSIDERANDO que efetivamente a Servidora foi contribuinte
do Regime de Previdência Municipal;

Nº 2.587 - TERÇA- FEIRA, 12 DE JULHO DE 2022
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº
2022.04.22134P, onde foram aferidos os requisitos legais para a
concessão da Aposentadoria Especial de Professor;
CONSIDERANDO que efetivamente a Servidora foi contribuinte
do Regime de Previdência Municipal;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico favorável ao benefício
requerido,
CONCEDEMOS :
Art. 1°. Fica concedida a Aposentadoria Especial de Professor,
com paridade e proventos integrais, no valor de R$ 10.290,53 (dez mil,
duzentos e noventa reais e cinquenta e três centavos) a RONILDA SILVA
LIMA PINHEIRO- CPF nº 565.659.251-00, no cargo de Professora,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, regido pela Lei nº1.
940/2000-Estatuto do Magistério, em acordo ao que rege o Art. 6º,
I,II,III,IV e IV da EC nº 41/2003. Art.40, alínea “a”, § 5º, da Constituição
Federal. Art. 8º, alínea “e”, Art. 34-G, I, II, III e IV e Art. 13-A da Lei
Municipal nº 2.324/2004, considerando o mínimo legal, sendo devida a
partir da data da publicação desta Portaria no Diário Oficial Municipal.
Art. 2°. A concessão da Aposentadoria Especial de Professor
deverá observar o aspecto da compensação financeira com outros
órgãos previdenciários, de acordo com a legislação municipal.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CARLOS MURAD
Presidente do IMPAR
JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Diretor Financeiro do IMPAR

OSANAN MOURA DOS SANTOS
Diretor Administrativo do IMPAR

PROCURADORIA

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico favorável ao benefício
requerido,
CONCEDEMOS :

ERRATA Nº 001/2022

Art. 1°. Fica concedida à Aposentadoria Especial de Professor,
com paridade e proventos integrais, no valor de R$ 10.769,41 (dez mil,
setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) a MARIA
ALVES DA SILVA- CPF nº 801.970.601-10, no cargo de Professora, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, regida pela Lei nº1.940/2000Estatuto do Magistério, em acordo ao que rege o . Art. 6º, I,II,III,IV e
IV da EC nº 41/2003. Art.40, alínea “a”, § 5º, da Constituição Federal.
Art. 8º, alínea “e”, Art. 34-G, I, II, III e IV e Art. 13-A da Lei Municipal nº
2.324/2004, considerando o mínimo legal, sendo devida a partir da data
da publicação desta Portaria no Diário Oficial Municipal.
Art. 2°. A concessão da Aposentadoria Especial de Professor
deverá observar o aspecto da compensação financeira com outros
órgãos previdenciários, de acordo com a legislação municipal.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CARLOS MURAD
Presidente do IMPAR
JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Diretor Financeiro do IMPAR

OSANAN MOURA DOS SANTOS
Diretor Administrativo do IMPAR

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que
lhe confere pela Portaria nº 005 de 01 de Janeiro de 2021;
CONSIDERANDO O EXTRATO DE CONTRATO, publicado no Diário
Oficial do Município Nº 2.585, sexta-feira, do dia 08 de julho de 2022.
Considerando o equívoco no extrato supracitado e a necessidade de
retificação nos seguintes termos do PROCESSO sob o nº 2022003232:
Onde se lê:
“valor ordinário: R$: 37.020,00 (Trinta e sete mil e vinte reais)”.
Leia-se:
“valor ordinário: R$: 135.580,00 (Cento e trinta e cinco mil, quinhentos
e oitenta reais”.
Araguaína – Estado do Tocantins, 12 de julho de 2022.
Gustavo Fidalgo e Vicente
Procurador Geral do Município
Portaria nº 005/2021.

PUBLICAÇÃO PARTICULAR

PORTARIA N.º 035/2022
APOSENTADORIA ESPECIAL DE
PROFESSOR COM PARIDADE E
PROVENTOS INTEGRAIS
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-IMPAR, no dia 11
de Julho de 2022, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
inciso VIII do art. 57-A da Lei Municipal nº 3.045/2017, que alterou a
Lei Municipal nº 1.808/1998, o qual rege que entre as atribuições do
Presidente do IMPAR, este deverá “praticar conjuntamente com o Diretor
Financeiro e o Diretor Administrativo os atos relativos à concessão dos
benefícios de aposentadoria e pensão”, e,

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Eu, SHIRLENE RODRIGUES DA CUNHA, cadastrado sob o CPF
169.335.161-72, torno público que requeri junto a Secretaria de Meio
Ambiente do município de Araguaína-TO a Licença Prévia, Licença de
Instalação e Licença de Operação para a atividade de Bovinocultura
localizada na Fazenda Campos Lindos, Zona Rural, no município de
ARAGUAÍNA - TO, conforme Resolução Conama nº 6, de 24 de janeiro
de 1986 e Resolução COEMA/TO nº 07, de 9 de agosto de 2005.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Provérbios 12
1 O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido.
2 O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará.
3 O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida.
4 A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos.
5 Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano.
6 As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará.
7 Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá.
8 Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo.
9 Melhor é o que se estima em pouco, e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão.
10 O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis.
11 O que lavra a sua terra se fartará de pão; mas o que segue os ociosos é falto de juízo.
12 O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto.
13 O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia.
14 Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa.
15 O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio.
16 A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta.
17 O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano.
18 Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde.
19 O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade, dura por um só momento.
20 No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria.
21 Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal.
22 Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite.
23 O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia.
24 A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários.
25 A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra.
26 O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar.
27 O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem.
28 Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte.
Fonte: https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/12
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