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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Imprensa Oficial

http://diariooficial.araguaina.to.gov.br/
Avenida José de Brito Soares, lote 07, Quadra WZ
Setor Anhanguera - Araguaína, Tocantins
Telefone: (63) 3411-7022 / 9949-6218
E-mail: diario.oficial@araguaina.to.gov.br
conforme processo nº 2022021528, cuja despesa correrá por conta
do Funcional Programática 04.122.2006.2327, Elemento de Despesa
3.3.90.39, Fonte 15000000010000, Ficha 20220810.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 286 DE 17 DE NOVEMBRO DE
2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e
demais normas pertinentes, pelo presente.
Considerando os princípios que norteiam a Administração
Pública legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência
e razoabilidade;
Considerando a indicação do Departamento de Compras
externando a possibilidade da contratação de serviços de capacitação
de servidores por meio de inexigibilidade de licitação;
Considerando que a participação dos servidores é de
fundamental importância para o órgão, tendo em vista que, o assunto
a ser abordado proporcionará conhecimento teórico e prático para os
agentes públicos envolvidos diretamente com o sistema do eSOCIAL
(Folha de Pagamento, RH, Benefícios e Engenheiros e Técnicos de
Segurança do Trabalho);
Considerando a realização do curso “IMPLANTAÇÃO DO
ESOCIAL, COM ABORDAGEM NA DCTWEB E REINF, E SEGURANÇA
E SAÚDE DO TRABALHADOR - SST” nos dias 21 e 22 de novembro de
2022, em Palmas/TO;
Considerando o Parecer Jurídico nº 1059/2022, emitido pela
Procuradoria Municipal, opinando 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, c/c art. 13, da Lei Federal nº 8.666/93,
em favor da empresa BARROS E COVALO LTDA, inscrita sob o CNPJ:
25.449.425/0001-03, visando a inscrição de servidores do Município no
curso presencial “IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL, COM ABORDAGEM
NA DCTWEB E REINF, E SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR
- SST”, pelo valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),

GRACE ANNE CARVALHO
LUCENA SOUZA:86093029115

Assinado de forma digital por GRACE ANNE
CARVALHO LUCENA SOUZA:86093029115
Dados: 2022.11.18 16:05:43 -03'00'

REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 04/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO
A Superintendência de Licitações da Secretaria Municipal de
Administração declara, para fins de intimação e conhecimento dos
interessados, o seguinte resultado de licitação:
PREGÃO PRESENCIAL: 038/2022
PROCESSO: 2022007574
OBJETO: Contratação de serviço técnico especializado de Manutenção em equipamentos
médicos hospitalares e odontológicos, com manutenção preventiva, preditiva e corretiva,
com aplicação de peças quando necessário, calibração, testes de segurança elétrica dos
equipamentos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde e demais unidades pertencentes
a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína.
EMPRESA VENCEDORA

LOTE

SOMATEC PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.180.505/0001-88

01

Araguaína – TO, 17 de novembro de 2022.
Victor Nathan Araújo Aguiar
Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO
A Superintendência de Licitações da Secretaria Municipal de
Administração declara, para fins de intimação e conhecimento dos
interessados, o seguinte resultado de licitação:
PREGÃO PRESENCIAL - SRP: 054/2022
PROCESSO: 2022016671
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de cestas básicas
de alimentos, com finalidade de atender as demandas da Gestão de Benefícios Eventuais
às famílias em situação de vulnerabilidade social, ofertado pela Secretaria Municipal da
Assistência Social, Trabalho e Habitação.
EMPRESA VENCEDORA

ITEM

JW EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.017.901/0001-04

01(AMPLA) e 02
(COTA)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Araguaína – TO, 17 de novembro de 2022.

PORTARIA/SEMECL Nº 206/2022

Victor Nathan Araújo Aguiar
Pregoeiro

Cancelar projeto NOVEMBRO AFRO
ARAGUAINA 2022 e seus regulamentos.

SECRETARIA DE DESENVOL.
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 012/2022
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 24 da Lei Federal nº
8.666/93, e a vista do Parecer nº 1052/2022 da Procuradoria Geral do
Município, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, processo nº 20220021092,
com fundamento no art.24, inciso II, para contratação da empresa: K.R.
MELO - EIRELI, portadora do CNPJ nº 33.768.305/0001-05, no valor de
R$ 2.975,00 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais), cujo objeto
consiste no fornecimento de gêneros alimentícios (café), afirmo ainda
que a presente aquisição não se trata de parcelas de uma mesma
compra ou serviço, e que a escolha do fornecedor se deu pelo menor
preço ofertado e o mesmo se encontra dentro do valor permitido no
inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
Araguaína - TO, 10 de novembro de 2022.

PORTARIA/SEMED Nº 236/2022
ARAGUAÍNA-TO, 17 DE NOVEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 06/2021, de 01/01/2021;
CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 36 a 38 da Lei Municipal
nº 3.192 de 16 de dezembro de 2020 e suas alterações, que trata da
autonomia da gestão financeira dos estabelecimentos de ensino e da
transferência de recursos financeiros às unidades escolares municipais.
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer o valor a ser repassado para a Unidade
Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino, através da Unidade
Executora, que deverá ser gasto conforme preconizado na lei supracitada.

01

Valor Total

Associação de Apoio da Escola Municipal Santa Luzia
Total Geral

RESOLVE
Art 1º Cancelar a realizações das competições e concursos do
referido projeto, tornando a portaria acima citada, sem efeitos;
Art 2 º - 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 16 dias do mês de novembro
do ano de 2022.

NOTIFICAÇÃO 002/2022/GABSEC/SEMECL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Nome da Unidade Executora

Em virtude de pouquíssima adesão às inscrições referente as
competições e concurso do Projeto NOVEMBRO AFRO BRASILEIRO,
cujos regulamentos e PORTARIA SEMECL Nº 191/2022, foram
publicados no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA Nº
2.660 - SEGUNDA- FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2022.

JOSÉ APARECIDO DE SOUSA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Portaria nº 011/2021

FERNANDA RIBEIRO BARBOSA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente
Port. nº 010/2021

Nº

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.

R$ 1.009.700,00
R$ 1.009.700,00

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário;
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos
17 (dezessete) dia do mês de novembro do ano 2022.
ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE ESPORTE,
CULTURA, E LAZER

Considerando o pagamento dos beneficiários relativos ao EDITAL
001/2022 FESTIVAL SÃO JOÃO DO CERRADO 2022 DE ARAGUAÍNA,
publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA - TO, Nº
2.507 - SEXTA- FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022;
Considerando que o prazo final para a apresentação da prestação de
contas da execução do objeto se encerrou 90 (noventa) dias após sua
execução, dia 26 de setembro de 2022;
Considerando a não apresentação de prestações de contas por parte
das favorecidas (vide Anexo Único – Tabelas I e II);
Considerando as diversas tentativas frustradas de notificação das
beneficiárias do Anexo Único - Tabelas I e II para a apresentação da
Prestações de Conta.
SERVE-SE DA PRESENTE PARA NOTIFICAR AS BENEFICIÁRIAS DE
PROJETO CULTURAL NO EDITAL 001/2022 FESTIVAL SÃO JOÃO DO
CERRADO 2022 DE ARAGUAÍNA, CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO
- TABELA I A REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTA E A TABELA
II COMPLEMENTAREM A DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTA A SER APRESENTADA, NO PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO
DESTA NOTIFICAÇÃO, SOB PENA DE SEREM CONSIDERADOS
INADIMPLENTES.
Cabe esclarecer ainda que, a inadimplência gerará a imediata tomada
de contas, consequentemente a vedação de participação em novos
editais, conforme disposto no EDITAL 001/2022 FESTIVAL SÃO JOÃO
DO CERRADO 2022 DE ARAGUAÍNA, PUBLICADO NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA Nº 2.507 - SEXTA- FEIRA, 11
DE MARÇO DE 2022, e demais legislações de regência.
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail: cultura.araguaina@
gmail.com ou pelo fone: (63) 992746620.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, E LAZER, em
Araguaína – Estado do Tocantins, aos10 dias do mês de novembro do
ano de 2022.
José Aparecido de Sousa Oliveira.
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Portaria nº 011/2021
ANEXO ÚNICO NOTIFICAÇÃO 002/2022/SEMECL
BENEFICIÁRIOS QUE NÃO APRESENTARAM PRESTAÇÕES DE
CONTAS
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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TABELA I
ORDEM

NOME

01

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
JUNINA MALACABADOS

CNPJ

PRESIDENTE

20.031.570/0001-56

MAYCK PEREIRA DA
SILVA

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
20/05/2021 A 21/07/2021
379/2022 de 29/06/2022
AUTORIDADE FISCAL
NOME: PEDRO NUNES BRITTO MOREIRA – AUDITOR FISCAL
ASSINATURA:
MATRÍCULA: 46525
MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA – TO
DATA: 21/07/2022
HORA: 11:10h
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
ASSINATURA:
CPF:
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BENEFICIÁRIOS QUE FALTAM DOCUMENTOS ADICIONAIS NAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
TABELA II
ORDEM

NOME

CNPJ

PRESIDENTE

01

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
JUNINA ENCANTO DO LUAR

43.056.559/0001-46

HEDEN LEITE
SOBRINHO

SECRETARIA DA FAZENDA, CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 79/2022
PROCESSO SMF/DFT/86/2022

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
LAERCIO SOLLA

RUA DAS ORQUÍDEAS QD. 02 LT. 32 JARDINS SIENA
77828-520
MUNICÍPIO
ARAGUAÍNA - TO
248.717.438-29
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
*****
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.
DOCUMENTOS SOLICITADOS
1. Notas fiscais dos serviços tomados nas diversas etapas da obra, incluindo as notas fiscais referentes as etapas já concluídas
(projetos de engenharia e arquitetura, serviços preliminares, fundação, estrutura, alvenaria, instalações elétricas e
hidrossanitárias, instalações complementares, cobertura, pintura, acabamento, paisagismo, entre outros);
2. Relação dos trabalhadores com carteira assinada e cópia da carteira de trabalho;
3. Relação dos trabalhadores que recebem por diária e preço dos serviços prestados;
4. Contratos de todos os serviços tomados e contratados na obra;
5. Orçamento e cronograma completos da obra.

Período: ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA
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
pedro.moreira@araguaina.to.gov.br - assunto “Documentos Solicitados - Procedimento Fiscal 86/2022”
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
ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA
86/2022 de 15/02/2022
AUTORIDADE FISCAL
NOME: PEDRO NUNES BRITTO MOREIRA - AUDITOR FISCAL
ASSINATURA:
MATRÍCULA: 46525
MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA – TO
DATA: 16/02/2022
HORA: 09:24h
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
ASSINATURA:
CPF:

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – TIAF Nº 308/2022
PROCESSO SMF/DFT/379/2022
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
RAZÃO SOCIAL
RENNOVE INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI
NOME FANTASIA
RENNOVE INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES
ENDEREÇO
RUA 01 DE JANEIRO EDIF PALACIO DAS ACACIAS SALA 20 BOX 05, SN, CENTRO
CEP
77803-901
MUNICÍPIO
ARAGUAÍNA - TO
CNPJ/CPF
15.377.241/0001-21
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
32.571
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.
Ø Procedimento Fiscal realizado conforme solicitação do contribuinte por meio do Processo Administrativo de Baixa Cadastral
de n° 2021012482 de 13/08/2021 e Simplifica TOP2103621201.
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: 20/05/2021 A 21/07/2021
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
pedro.moreira@araguaina.to.gov.br - assunto “Documentos Solicitados - Procedimento Fiscal 379/2022”
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
20/05/2021 A 21/07/2021
379/2022 de 29/06/2022
AUTORIDADE FISCAL
NOME: PEDRO NUNES BRITTO MOREIRA – AUDITOR FISCAL
ASSINATURA:
MATRÍCULA: 46525
MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA – TO
DATA: 21/07/2022
HORA: 11:10h

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PORTARIA 65, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022
O SECRETARIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO DE
ARAGUAINA – ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Lei 2.676/2010 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 a
servidora abaixo relacionado em virtude do aniversário;
NOME
ALINY PEREIRA NEPOMUCENO

CPF

DIA DE FOLGA

038.772.651-97

18/11/2022

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.
ANDRÉ DE SOUZA RIBEIRO
Secretário Municipal de Planejamento
Portaria 225/2022

SECRETARIA DA SAÚDE
ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE, ABERTURA E
JULGAMENTO DE DOCUMENTOS.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços
médicos, na especialidade Médico Clínico Geral Generalista, para
prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, da cidade
de Araguaína – Tocantins.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte
e dois), a partir das 09h30min na Sala da Superintendente da Atenção
Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, reuniram-se os
membros da Comissão Especial de Credenciamento de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços médicos, na especialidade Médico Clínico Geral
Generalista, designada através da Portaria Municipal nº 014 GAB/SMS
de 27 de janeiro de 2021, composta pelas servidoras Laryssa Barbosa
de Sousa; Daniella Tupinambá Santana Oliveira; Hada Karenina
Henriques Dias Vaz e Littza Clayenne Araújo Ferreira sob presidência
da primeira, com a finalidade de analisar a documentação referente ao
Edital de Chamamento Público nº 001/2021, que tem como objeto o
Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos,
na especialidade Médico Clínico Geral Generalista, para prestação de
serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Araguaína 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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Tocantins, conforme observados os prazos e procedimentos descritos no
Edital de Chamamento Público nº 001/2021, divulgado em conformidade
com o que determina a Lei Federal 8666/93 e alterações, com vistas
a atingir o maior número de pessoas jurídicas interessadas. Abertos
os trabalhos, os membros da Comissão Especial de Credenciamento
constataram a entrega dos envelopes, tempestivamente e devidamente
lacrados.

CONSIDERANDO o erro de digitação nos termos supracitado a
necessidade de retificação dos dados relativos a baixo:

Em conformidade ao item 8 do Edital de Chamamento Público nº 001/2021,
a Comissão de Credenciamento procedeu a avaliação da documentação
na presente data. Em sequência, as documentações foram rubricadas e
conferidas pela Comissão, comprovando a autenticidade das mesmas.
A Comissão averiguou que quanto à documentação da empresa M R
AGUIAR encontra-se APTA, por cumprir todas as exigências contidas no
edital frente ao objeto descrito ao credenciamento. Nada mais havendo
a relatar, encerrou-se a reunião, às 10:35 horas, lavrando-se a presente
Ata, que uma vez lida e achada conforme, será assinada pela Comissão
Especial de Avaliação de Credenciamento.

LEIA-SE:

ONDE SE LÊ
RAZÃO SOCIAL: JUAREZ DE OLIVEIRA EIRELI – ME

RAZÃO SOCIAL: JUAREZ DE OLIVEIRA EIRELI – ME

DESPACHO Nº 047 - A Secretária Municipal de Saúde, tendo em visto a
análise das propostas e o contido na ata proferida comissão especial de
credenciamento, portaria 014/2021 referente ao edital de chamamento
pulico n° 001/2021 para a contratação de pessoa jurídica de direito
privado (médicos) transcorrido o prazo legal e tendo em vista o que
consta no processo, resolve homologar o resultado de julgamento e
credenciar; M R AGUIAR. Estando esse apto.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em Araguaína TO, 17 de novembro de 2022.
ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2021
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2020
Segundo Aditivo ao Termo de Convênio nº 007/2020
Partícipes: Secretaria Municipal de Saúde e o CANTINHO DO VOVÔ
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio,
firmado entre as partes em 14 de setembro do ano de 2020, por mais
01 (um) ano.
Data da Assinatura: 12/09/2022
Vigência: 14/09/2022 a 13/09/2023
Assinam: Ana Paula dos Santos Andrade Abadia, Secretária Municipal,
pela Secretaria Municipal de Saúde e a Sra. Eunice Ferreira dos Santos
Kuhn
Araguaína - TO, 12 de setembro de 2022
Publique-se
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 07/2021

SEMED - ESCOLAS MUNICIPAIS
CEI MUNICIPAL ANTONIO RAIMUNDO COSTA
ARAGUAÍNA – TOCANTINS
ERRATA
CONSIDERANDO OS TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLAGAÇÃO,
publicado no Diário Oficial nº 2593 – QUARTA -FEIRA, 20 DE JULHO DE
2022.

1,2,8,9,12,16,17,19,21,22,23,2
5,27,29,40,46.

CNPJ: 09.536.683/0001-70

Araguaína – Estado do Tocantins, 17 de novembro de 2022.
Publique-se,
GERSONITA PEREIRA DA SILVA
Presidente da Associação.

Laryssa Barbosa de Sousa
Daniella Tupinambá Santana Oliveira
Hada Karenina Henriques Dias Vaz
Littza Clayenne Araujo Ferreira
Processo nº: 2022016676
Interessado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA – TO.
Assunto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO
PRIVADO (MÉDICOS)

1,2,8.

CNPJ: 09.536.683/0001-70

ESCOLA MUNICIPAL MEU CASTELINHO
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
PORTARIA Nº 14/2022, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.
		
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL MEU
CASTELINHO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores: João Luiz Alves de Almeida,
matrícula nº 1049 e Thalita Vitória Matos dos Santos, matrícula nº
46987, 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
contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo com o
Processo n.º 21/2022:
Nº do
contrato

Empresa

03/2022

JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES

CNPJ: 09.536.683/0001-70

04/2022

SUPERMERCADO SUPER SOUSA LTDA

CNPJ: 10.353.105/0001-88

05/2022

K. R. MELO-EIRELI

CNPJ: 33.768.305/0001-05

06/2022

SUPERMERCADO LÍDER LTDA- ME

CNPJ: 13.892.227/0001-30

07/2022

M. H. S SANTIAGO LTDA

CNPJ: 27.061.896/0001-75

08/2022

E. FERNANDES DA SILVA SANTOS- ME

CNPJ: 10.774.009/0001-03

09/2022

J. V. DE MENEZES EIRELI

CNPJ: 02.848.222/0001-94

10/2022

M.M.P. COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 06.342.046/0001-75

11/2022

D. S S. SILVA VAREJISTA EIRELI

CNPJ: 04.197.718/0001-70

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento
de gêneros alimentícios para fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal Meu Castelinho da rede
municipal de ensino de Araguaína –TO.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
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;
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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IN NATURA

7,65

IN NATURA

5,99

IN NATURA

8,39

PKS

23,50

ROXINOL

7,39

SOTRIGO

7,79

ROXINOL

38,00

CAIPIRA

38,00

IN NATURA

4,10

ITALAC

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

8,79

16

MAÇA NACIONAL - 1ª qualidade; livre de
sujidades, parasitos e larvas; tamanho e
coloração uniforme, casca livre de fungos,
tamanho médio a grande, consistência
íntegra e com maturação natural, não
apresentando cortes, fissuras, colorações
e manchas verdes, amareladas, cinzentas,
azuis, negras ou de ferrugem. Exclui-se
o recebimento de produtos atacados por
podridão ou quaisquer alterações que os
tornem impróprios para o consumo. Deve,
estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto

10,50

112

MACARRÃO ESPAGUETE - com sêmola,
enriquecido com ferro e ácido fólico, aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Acondicionada em pct plástico
atóxico contendo 500g do produto e contendo
rótulo.

6,45

9

4

10

404

18

104

20

4,600

23

80

24

32

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO(A) PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO
DA ESCOLA MUNICIPAL MEU CASTELINHO aos 17 (dezessete) dias
do mês de novembro do ano de 2022.
Alcirene Peres Roriz
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
CEI MUNICIPAL PEDRO CARREIRO
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculado no Centro Educacional Infantil Municipal Pedro
Carreiro, para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições
e especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
SUPERMERCADO SUPER SOUSA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 10.353.105/0001-88, estabelecida no endereço, Rua 11 QD. 18, LT.
01, Nº 105, Setor Coimbra, CEP: 77.826-584, Telefone: (63) 3412-4495,
neste ato representada por, Ronaldo Goncalves da Silva, portador da RG
nº 337315 SSP-TO, e CPF nº: 890.160.921-53, residente no município
Araguaína – TO.
Fornecedor: SUPERMERCADO SUPER SOUSA LTDA

6

8

32

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

24

12

ALHO BRANCO - bulbo inteiriço - De 1ª
qualidade, coloração branca ou arroxeada;
com tamanho uniforme; sem perda de
bubilho; sem estar brotado; chocho;
deteriorado;
desidratado;
queimado;
polpa externa; sem perfuração de praga;
dano mecânico, graúdo, cabeça inteira
fisiologicamente desenvolvido, com bulbos
curados. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
AVEIA EM FLOCOS - Constituídos de flocos
aveia em farelo, finos ou normais produto
resultante da moagem de grãos de aveia
após limpeza e classificação. Sem glúten ou
contaminação pelo glúten durante o processo
de fabricação. Embalagem: com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Acondicionada em plástico atóxico
contendo 250g, 500g ou 1kg do produto.
Prazo mínimo de validade 6 meses.

IN NATURA

40

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

VALOR
UNIT.

4,75

VALOR
TOTAL

6,00

240,00

6,75

216,00

27,00

28,00

48

28

4

30

72

32

48

855,00

IN NATURA

3

180

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

MARCA

IN NATURA

2

ESPECIFICAÇÃO

IN NATURA

1

QUANT.

AVELAR

ITEM

26

648,00
33

336,00
34

BANANA DA TERRA - 1ª qualidade, em
pencas, in natura, não podendo o talo estar
rígido e verde, polpa firme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em caixas de
polietileno, atóxico e intacto.
BANANA PRATA - 1ª qualidade, em pencas,
in natura, não podendo o talo estar rígido
e verde, polpa firme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em caixas de
polietileno, atóxico e intacto.
CENOURA - 1ª Qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
CORANTE EM PÓ - Constituído de pó fino de
coloração avermelhada. Não deve apresentar
sujidade,
umidade,
bolor,
rendimento
insatisfatório, mistura e peso insatisfatório.
Embalagem: intacta, condicionadas em
pacotes de polietileno transparente contendo
100g de peso liquido. Fabricação: máximo
até 60 dias. Validade: mínimo de 1 ano.
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA amarela ou branca - Tipo 1, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Acondicionada em embalagem
de polipropileno original do fabricante
com 1 Kg do produto; livre de umidade e
fragmentos estranhos, registro no Ministério
da Agricultura - SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data
de vencimento estampado na embalagem
especificação do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
- Tipo 1. Enriquecido com ácido fólico e
ferro na composição, com aspecto, sabor
e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Não deverá apresentar cor escura
ou mistura com outras farinhas, formação de
grumos (umidade), resíduos ou impurezas.
Embalagem: intacta, acondicionada em
pacotes de polietileno transparente, contendo
1Kg de peso líquido. Fabricação: máximo de
30 dias. Validade: mínimo de 6 meses.

IN NATURA

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.

SAFRA
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FEIJÃO DE CORDA - TREPA PAU - Tipo
01 - Pacote 1 Kg, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios com teor de umidade máxima
de 15%, isento de material terroso, sujidades
e mistura de outras variedades e espécies.
Embalagem em sacos plásticos transparentes
e atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente claros os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
FERMENTO QUÍMICO - Em pó, para
elaboração de bolos, com aspecto, sabor e
cheiro próprios, isento de sujidades, materiais
terrosos, detritos animais e vegetais.
Embalagem: intacta, condicionadas em latas
ou pacotes resistentes de 100g peso liquido.
Validade: mínimo de 8 meses.
LARANJA PÊRA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos atacados
por podridão ou quaisquer alterações que
os tornem impróprios para o consumo.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto
LEITE ZERO LACTOSE - Leite integral,
sem lactose, vitaminas (A, D e C) e minerais
(ferro e zinco) e estabilizantes trifosfatos
de sódio, monofosfato de sódio, difosfato
de sódio e citrato de sódio. Deverá constar
na embalagem do produto, tabela de
informações nutricionais, data de fabricação
e prazo de validade e registro no ministério
da agricultura. validade mínima de 120 dias
podendo ficar armazenado em temperatura
ambiente.

30,60

2.419,96

872,56

108,10

591,20

249,28

152,00

152,00

295,20

421,92

168,00

722,40

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

8,75

805,00

VALOR TOTAL

10.746,86

Araguaína – TO, 17 de novembro de 2022

68

25

60

35

288

47

4

50

16

52

20

53

16

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculado no Centro Educacional Infantil Municipal Pedro
Carreiro, para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições
e especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.536.683/0001-70, estabelecida no endereço, Rua das Goiabeiras,
Qd. 39, Lt. 03, Nº 12, Setor Tereza Hilario Ribeiro, CEP: 77.827-350,
Telefone: (63) 3414-3714, neste ato representada por, Juarez de Oliveira
Lopes, portador da RG nº 041042 SSP-TO, e CPF nº: 590.480.181-53,
comerc.oliveira@gmail.com, residente no município Araguaína – TO.
Fornecedor: JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES-ME

11

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

2,500

AÇAFRÃO EM PÓ - Constituído de pó fino
de coloração cor amarelo-dourado, extraída
da raiz seca e moída da planta, isento de
sujidade e materiais estranhos. Acondicionado
em saco plástico contendo 100g do produto,
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.

52

BATATA INGLESA - Lavada e selecionada; em
perfeito estado de conservação. De primeira,
suficientemente desenvolvidos, com tamanho,
aroma, sabor e cor próprios da espécie, sem
ferimentos ou defeitos de origem física ou
mecânica que afete sua aparência, devem
estar livres de enfermidades (parasitas, larvas,
fungos). Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto. Quantidade

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

KISABOR

4

QUANT.

29,88

74,70

GAUCHO VERDURAS

ITEM

6,34

329,68

PKS

21

LKJ

88

GAUCHO VERDURAS

19

6,59

500,84

4,94

434,72

6,37

433,16

GAUCHO VERDURAS GAUCHO VERDURAS

664,64

76

552,64

DONA DE

92

0,67

17

34,54

10,42

GAUCHO VERDURAS

49

POLVILHO TIPO DOCE - Fabricado a partir
de matérias-primas sãs e limpas, tipo 1.
Produto livre de matéria terrosa, parasitos,
larvas e detritos animais e vegetais.
Embalagem em polietileno atóxica, resistente
bem vedada, contendo 1kg do produto e
prazo de validade mínimo de 06 meses, a
contar a partir da data de entrega.

224,40

16

24,94

7,00

2.016,00

GAUCHO VERDURAS

992

5,10

15

124,71

9,04

36,16

Q. MARANHÃO

44

69,00

0,200

47,14

754,24

VITASAL

44

5,75

13

CANELA EM PÓ - Pura, livre de sujidades e
contaminantes. Embalagem apresentando
externamente
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade
do produto, e número do registro no Ministério
da Agricultura, contendo 50gr ou 100gr de
peso líquido. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto.
CARNE BOVINA EM TIRAS DE 2ª - Acém 2ª qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou purpura;
sem manchas esverdeadas; de acordo com a
legislação sanitária e ministro de agricultura;
nome e composição do produto; lote; data
de fabricação e validade; número de registro
no órgão oficial; endereço de fabricante, e
embalados em saco plástico de polietileno,
atóxico com percentual aceitável de 10% de
gordura, sua apresentação deve ser resfriada
(0° a 7°c)
CEBOLA BRANCA - 1ª qualidade fresca;
graúda; mais de 70% da superfície do bulbo
coberta pela película externa da cebola; sem
defeitos externo e interno; como brotado;
dano mecânico mancha negra; sem película;
sem podridão. Não brotada, sem danos
fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra
e com brilho, turgescentes, intactas. Deve,
estar acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
CHEIRO-VERDE - Cebolinha e coentro - 1ª
qualidade, folhas verdes escuros, in natura,
tamanho uniforme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações
ou cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
Pesando no mínimo 150 g cada maço/molho.
COUVE MANTEIGA - 1ª qualidade, folhas
verdes escuros, in natura, tamanho uniforme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. Pesando no
mínimo 450 g cada maço/molho.
FEIJÃO CARIOCA - Tipo 01 - Pacote 1 Kg,
novo, constituído de grãos inteiros e sadios
com teor de umidade máxima de 15%, isento
de material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies. Embalagem
em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam
a integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá conter
externamente claros os dados de identificação
e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante
MAMÃO FORMOSA - 1ª qualidade; livre de
sujidades, parasitos e larvas; tamanho e
coloração uniforme, casca livre de fungos,
tamanho médio a grande, consistência íntegra
e com maturação natural, não apresentando
cortes, fissuras, colorações e manchas
verdes, amareladas, cinzentas, azuis, negras
ou de ferrugem. Exclui-se o recebimento de
produtos atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para o
consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto
PIMENTÃO VERDE - 1ª qualidade, polpa
firme e intacto; isento de enfermidades;
material terroso e umidade externa anormal;
livres de resíduos de fertilizantes; sujidades;
parasitas e larvas; esterilizado em atmosfera
modificada. Tamanho médio, apresentando
grau médio de maturação, com casca sã,
sem rupturas, livre de enfermidades, isento de
partes pútridas. Deve, estar acondicionadas
em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico e intacto.
QUEIJO TIPO RALADO - Com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, acondicionada em pct
de plástico atóxico contendo 500g ou 1kg do
produto, contendo identificação do produto,
especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e informações
do mesmo, prazo de validade, peso líquido
e rotulagem de acordo com a legislação.
Embalagem em polietileno de baixa densidade
atóxico. Prazo de validade superior a 6 meses
a partir da data de entrega do requisitante.
SAL REFINADO - Tipo 1, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e vegetais.
Acondicionada em plástico atóxico contendo
1kg do produto, deve constar na embalagem:
composição, registro, peso líquido e prazo de
validade de no mínimo 1 ano a contar da data
da entrega.
TOMATE - 1ª qualidade, polpa firme e intacto;
isento de enfermidades; material terroso e
umidade externa anormal; livres de resíduos
de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas;
esterilizado em atmosfera modificada.
Tamanho médio, apresentando grau médio de
maturação, com casca sã, sem rupturas, livre
de enfermidades, isento de partes pútridas.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

1,46

29,20

GAUCHO VERDURAS

38

IN NATURA

12

237,60

BONARROZ

37

6,60

BONAMILHO

36

CAIPIRA

36

MANDIOCA - 1ª qualidade, com casca,
selecionada de ótima qualidade, compacta,
firme, coloração uniforme, aroma, cor,
típicos da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e
a aparência. Necessita estar isenta de
sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e
perfurações. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
MASSA PARA CUSCUZ EM FLOCOS
ARROZ - com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, acondicionado em pacote atóxico
contendo 500g do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto. Prazo de
validade: mínimo de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante."
MASSA PARA CUSCUZ EM FLOCOS MILHO
- com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
acondicionado em pacote atóxico contendo
500g do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade
do produto. Prazo de validade: mínimo de 6
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante."
OVOS DE GRANJA - Vermelhos ou brancos
de galinha, frescos, tamanho médio ou
superior, pesando no mínimo 50g por
unidade, deve estar embalado em caixa
descartável, com capacidade para uma
dúzia, com identificação do produtor e prazo
de validade. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçada, devidamente lacrada
com fita adesiva e identificada com rótulo e
etiqueta, conforme legislação vigente. Deve
ter certificado de inspeção estadual (sie) ou
federal (sif), validade mínima de 30 dias da
data de entrega
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6

8,44

135,04

VALOR TOTAL

5.946,52

625,20

Araguaína – TO, 17 de novembro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Araguaína – TO, 17 de novembro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

BOI BRASIL

7

33,78

372

340

LEITE DE VACA - UHT (temperatura ultra alta
de pasteurização) - Leite esterilizado integral
UHT. Leite longa vida integral tetrapak, caixas
de 1000ml, fonte natural de proteínas e cálcio,
manter todas as características naturais
do leite in natura, inclusive teor de gordura.
Deverá constar na embalagem do produto,
tabela de informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade e registro no
ministério da agricultura. validade mínima
de 120 dias podendo ficar armazenado em
temperatura ambiente.

48

MELÃO - Fruta in natura; bem conservada;
produto de 1ª qualidade, casca livre
de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos atacados
por podridão ou quaisquer alterações que
os tornem impróprios para o consumo.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

6,98

28

MILHO VERDE EM ESPIGAS - 1ª qualidade,
grau médio de amadurecimento, sem
rupturas, retirado todas as palhas, deixando
na primeira palha a espiga, isentos de
matéria terrosa, raízes, parasitas, livres de
fragmentos úmidos e estranhos. Embalados
em saco plástico.

22,47

36

REPOLHO BRANCO - 1ª primeira qualidade;
tamanho e coloração uniformes; devendo ser
bem desenvolvido; firme e intacto, retirando
as folhas em excesso e deixando algumas
para proteção. Aparência frescas e sã,
ótima qualidade, compacto, aroma, cor e
sabor típico da espécie, em perfeito estado
de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe altere a conformação e
aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.

23,80

20

BETERRABA - Fresca; firme; intacta; média;
não apresentar defeitos interno e externo;
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos
médios, uniformes, sem ferimentos ou
defeitos, sem corpos estranhos ou terra.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

148

CARNE BOVINA EM CUBO DE 2ª - Acém 2ª qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou
purpura; sem manchas esverdeadas; de
acordo com a legislação sanitária e ministro
de agricultura; nome e composição do
produto; lote; data de fabricação e validade;
número de registro no órgão oficial;
endereço de fabricante, e embalados em
saco plástico de polietileno, atóxico com
percentual aceitável de 10% de gordura, sua
apresentação deve ser resfriada (0° a 7°c)

12

EXTRATO DE TOMATE - Simples e
concentrado embalado em latas ou caixa
com peso liquido de 340 g aproximadamente;
Prazo mínimo de validade 6 meses. O
produto deve estar acondicionado em
caixas de papelão lacradas com fita
adesiva de modo a garantir o transporte
e armazenamento; não devem estar
amassados; enferrujados e estufados. Não
devem conter perfurações; principalmente
nas costuras; não devem soltar ar com cheiro
azedo ou podre, quando abertos; não devem
apresentar manchas escuras e ferrugem, na
parte interna e deve conter rótulo.
FEIJÃO PRETO - Tipo 01 - Pacote 1 Kg,
novo, constituído de grãos inteiros e sadios
com teor de umidade máxima de 15%, isento
de material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies. Embalagem
em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente claros os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
MELANCIA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos
atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para
o consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.

335,04

629,16

27

8

195,12

39

VALOR TOTAL

452

ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - Tipo 1.
Constituídos de grãos inteiros, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, o produto não deve
apresentar grãos disformes, percentual de
impureza acima de 5% (grãos queimados,
pedras, cascas e carunchos), cheiro forte,
intenso e não característico, preparação
dietética final inadequada. Embalagem: deve
estar intacta, acondicionada em pacotes de
5kg, em polietileno transparente. Validade:
mínimo de 6 meses a partir da entrega

2.679,20

22

5,42

MARCA

8.853,60

14

7,88

ESPECIFICAÇÃO

4.999,44

12

FRANGO
(PEITO)
sem
tempero;
característica (in natura) congelado (até
-12°c); validade de 03 meses; acondicionada
em saco plástico atóxico e inviolável de
fácil visualização; e etiqueta que identifique:
prazo de validade, carimbo de inspeção, etc.
Devem ser isentas de manchas, parasitas
e larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico

QUANT.

18.590,12

456

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

BOM DE MESA

ITEM

4,34

1.961,68

IN NATURA

51

898,56

7,44

148,80

JR

42

VALOR
TOTAL

PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculado no Centro Educacional Infantil Municipal Pedro
Carreiro, para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições
e especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
E. FERNANDES DA SILVA SANTOS - ME inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 10.774.009/0001-03, estabelecida no endereço, Rua São João
Batista, Nº 795, Setor Céu Azul, CEP: 77.808-100, Telefone: (63) 34141999, neste ato representada por, Edilene Fernandes da Silva Santos,
portador da RG nº 1321708 SSP-TO, e CPF nº: 716.685.861-34, e-mail:
luizcomercialmatheus@gmail.com, residente no município Araguaína –
TO.
Fornecedor: E. FERNANDES DA SILVA SANTOS - ME

34,59

5.119,32

BONARE

40

148

CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª - Acém - 2ª
qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou purpura;
sem manchas esverdeadas; de acordo com a
legislação sanitária e ministro de agricultura;
nome e composição do produto; lote; data
de fabricação e validade; número de registro
no órgão oficial; endereço de fabricante, e
embalados em saco plástico de polietileno,
atóxico com percentual aceitável de 10% de
gordura, sua apresentação deve ser resfriada
(0° a 7°c)

6,24

BONASA

31

144

ALFACE LISA - 1ª qualidade, folhas verdes e/
ou arroxeadas, in natura, tamanho uniforme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. Pesando no
mínimo 350g cada maço/molho.

VALOR
UNIT.

PIRACANJUBA

29

MARCA

IN NATURA

16

ESPECIFICAÇÃO

IN NATURA

5

QUANT.

IN NATURA

ITEM

IN NATURA

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto:
Eventual Contratação de pessoa jurídica especializada para o
fornecimento de gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação
escolar aos alunos matriculado no Centro Educacional Infantil Municipal
Pedro Carreiro, para o segundo semestre de 2022, de acordo com
as condições e especificações e quantidades constantes no Pregão
Eletrônico n.º 002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13,
de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicandose subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
K. R. MELO - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
33.768.305/0001-05, estabelecida no endereço, Rua Mato Grosso, Nº
678, Setor São Francisco, CEP: 77.823-355, Telefone: (63) 9 999993625, neste ato representada por Leonardo Gonçalves Machado,
portador da RG nº 51920 SSP-TO, e CPF nº: 612.252.741-68, e-mail:
kzverde@hotmail.com, residente no município Araguaína – TO.
Fornecedor: K. R. MELO - EIRELI - ME

11,96

143,52

DONA DE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

10,28

82,24

IN NATURA

7

3,65

1.664,40

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

43

72

108

ÓLEO DE SOJA - Isento de ranço e/ou
outras substâncias estranhas. Os frascos
não podem estar amassados e/ou sujidades.
Óleo de soja refinado, 100% natural, não
deve apresentar cheiro forte e intenso,
volume insatisfatório, mistura de outros
óleos. Embalagem: intacta, acondicionadas
em embalagens plásticas 900 ml de peso
liquido. Validade: mínimo de 10 meses

IN NATURA

41

MEXERICA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos
atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para
o consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.

Nº 2.670 - QUINTA- FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022

5,58

401,76

VILA VELHA
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8

10,81

1.167,48

VALOR TOTAL

10.689,20

DISTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A COMUNIDADE DA
ESCOLA MUNICIPAL DR. SIMÃO LUTZ KOSSOBUTZKI
DISTRATADA: COPYLINE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 09.374.062/0001-38
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de dezembro de 2021
DATA DA ASSINATURA DA RESCISÃO: 31 de outubro de 2022
OBJETO: O presente termo tem como objeto RESCISÃO AMIGÁVEL do
contrato firmado entre as partes em 30 dezembro de 2021, que versa
sobre contratação de empresa especializada em prestação de serviço
de locação, manutenção e assistência técnica de 04 (quatro) copiadoras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 79, II da Lei Federal nº 8.666/93 e
cláusula décima sexta do contrato.
Araguaína TO, 31 de outubro de 2022.
Publique-se
Leticia do Carmo Guimarães
Presidente da Associação de Apoio A
Comunidade da Escola Municipal Dr. Simão Lutz Kossobutzki

Araguaína – TO, 17 de novembro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

PUBLICAÇÃO PARTICULAR

PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculado no Centro Educacional Infantil Municipal Pedro
Carreiro, para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições
e especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
D.S.S. SILVA VAREJISTA EIRELI - ME. inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.197.718/0001-70, estabelecida no endereço, Rua Vitoria Regia, Nº
127, Setor Itapuã, CEP: 77.823-520, Telefone: (63) 3415-1505, neste ato
representada por DEUSDADE SOUSA SANTOS SILVA, portador da RG
nº 76936 SSP-TO, e CPF nº: 590.602.981-87, residente no município
Araguaína – TO.
Fornecedor: D.S.S. SILVA VAREJISTA EIRELI - ME

40

46

28

48

680

PÃO TIPO CAREQUINHA - Pão massa,
fina embalagem: saco plástico transparente,
resistente e atóxico, hermeticamente
vedado de forma que o produto seja
entregue íntegro, com o rótulo contendo a
identificação da empresa e telefone, nome
do produto, peso e prazo de validade. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 24 horas após entrega. Unidade de 50g.
PÃO TIPO FRANCÊS - Pão massa, fina
embalagem: saco plástico transparente,
resistente e atóxico, hermeticamente
vedado de forma que o produto seja
entregue íntegro, com o rótulo contendo a
identificação da empresa e telefone, nome
do produto, peso e prazo de validade. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 24 horas após entrega. Unidade de 50g.
POLPA DE FRUTAS (ABACAXI, ACEROLA,
GOIABA, CAJÁ, CAJÚ) - in natura congelado, contendo aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, acondicionado em saco de
polietileno atóxico contendo 1kg do produto
e com rótulo. 100% polpa segundo MAPA.

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VITÓRIA

45

ESPECIFICAÇÃO

13,50

540,00

VITÓRIA

QUANT.

13,50

378,00

IN NATURA

ITEM

14,10

9.588,00

VALOR TOTAL

10.506,00

PUBLICAÇÃO
O empreendimento CESAR AUGUSTO SOARES - ME, cadastrada sob
o CNPJ: 26.748.236/0001-02, com nome fantasia AUTO LAVA JATO
CHUMBINHO, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a renovação da Licença
Ambiental de Operação - LO para a atividade de - Serviços de lavagem,
lubrificação e polimento de veículos automotores, no seguinte endereço
AV. Neblina N°506 Esq. Com a Rua 25 de Dezembro, Bairro: NEBLINA,
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
H. T. NUNES E CIA LTDA, cadastrada sob o CNPJ 13.629.949/000105, com nome fantasia, BETO PNEUS, torna público que requereu
junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente (SEDEMA), a (LAR) - Licença Ambiental de Regularização,
para a atividade de Comércio a varejo de pneumáticos, câmaras-dear, manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, com
sede na Av. Cônego João Lima, n° 444, Centro, Araguaína- Tocantins.
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.
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