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ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

ATO Nº 138/2022 - EX

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCAN-
TINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribui-
ções legais e conforme o disposto no art.42, incisos I, IV e
VIII da Lei Orgânica do Município de Paraíso do Tocantins,
resolve:

EXONERAR:

ANA AMELIA INÁCIA DOS SANTOS BORGES, do Cargo
de Secretário de Gabinete II, junto a SIC a partir de 02 de
maio de 2022.

Gabinete do Prefeito do Município de Paraíso do To-
cantins, Estado do Tocantins, aos três (03) dias do mês
de maio (05) do ano dois mil e Vinte e dois (2022).

CELSO SOARES RÊGO MORAIS

Prefeito Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS MEMBROS DA
SUBCOMISSÃO TÉCNICA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS MEMBROS DA SUBCO-
MISSÃO TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N 007/2021

Processo nº 1109/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS,
torna público aos interessados que no prazo de 05 (cinco)
dias úteis (dias normais de expediente), após a publicação
deste Edital, no horário das 08:00 às 12:00 horas estará
aberto o prazo para a inscrição de profissionais formados
em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem
em uma destas áreas, para compor Subcomissão Técnica
a ser constituída para análise e julgamento das propostas
técnicas a serem apresentadas na licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 07/2021, do tipo “MELHOR TÉCNI-
CA”, objetivando a contratação de 01 (uma) agência de pu-
blicidade e propaganda para a prestação de serviços de

publicidade e propaganda, para divulgação dos programas
e ações da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO
TOCANTINS.

1 – OBJETIVO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

1.1 – Os profissionais sorteados irão atuar na Subcomissão
Técnica, a qual tem como objetivo analisar e julgar as pro-
postas técnicas que compõem o plano de comunicação pu-
blicitária a ser apresentado pelas Agências de propagan-
da/publicidade, para divulgação dos programas e ações
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCAN-
TINS, objeto da licitação na modalidade Tomada de Preços
nº 07/2021, do tipo “MELHOR TÉCNICA”, promovida pela
Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins.

1.2 – Conforme dispõe o § 1º do artigo 10 da Lei Federal
nº 12.232/2.010, as propostas técnicas apresentadas pelas
licitantes serão analisadas e julgadas por uma Subcomis-
são Técnica, constituída por 03 (três) membros que deve-
rão ser formados em comunicação, publicidade ou marke-
ting, ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que 1/3
(um terço) deles não poderá manter nenhum vínculo funci-
onal ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Mu-
nicipal de Paraíso do Tocantins- TO.

1.3 – A escolha dos membros da Subcomissão Técnica
dar-se-á por sorteio, em sessão pública, que realizar-se-á
em data a ser fixada com observância do prazo mínimo de
10 (dez) dias de antecedência conforme previsto no § 4º do
artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2.010.

1.4 – Os nomes para comporem a Subcomissão Técnica
serão sorteados dentre os nomes de uma relação que terá,
no mínimo, o dobro do número de integrantes da subcomis-
são, previamente cadastrados, nos exatos termos do § 3º
do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2.010.

2 – INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS

2.1 – Poderão se inscrever neste CHAMAMENTO PÚBLI-
CO os profissionais formados em comunicação, publicida-
de ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, e
atendam aos requisitos deste Edital e aos da legislação es-
pecífica, Lei Federal nº 12.232/2.010.

2.2 – Para efetivação da inscrição, os interessados deverão
comparecer, pessoalmente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis (dias normais de expediente), após a publicação des-
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te Edital, no horário das 08:00 às 12:00 horas, na sala da
Comissão Permanente de Licitações sito na sede da Pre-
feitura Municipal de Paraíso do Tocantins, Av. Transbrasili-
ana, n 335, Centro, munidos dos documentos exigidos nes-
te Edital.

2.3 – A relação dos profissionais inscritos e a data da ses-
são pública a ser realizada para o sorteio dos nomes que
irão compor a Subcomissão Técnica serão publicadas no
Diário Oficial do Estado do Município e no site da Prefeitu-
ra Municipal de Paraíso do Tocantins, com pelo menos 10
(dez) dias de antecedência em relação à data que vier a
ser fixada para a realização da sessão de sorteio, em ob-
servância aos termos do § 4º do artigo 10 da Lei Federal nº
12.232/2.010.

2.4 – A efetivação da inscrição significa que o inscrito tem
pleno conhecimento e integral concordância com as cláu-
sulas e condições deste Edital e total sujeição à legislação
pertinente.

2.5 – NÃO PODEM INSCREVER-SE as pessoas físicas
que se enquadram nas seguintes situações:

2.5.1 – Que não atendam aos requisitos previstos neste
Edital e na Lei Federal nº 12.232/2.010.

2.5.2 – Que componham o quadro funcional, ou, seja sócio
ou dirigente de agência interessada em participar do certa-
me licitatório onde haverá atuação da Subcomissão Técni-
ca, e firmará declaração sob as penas da lei.

2.5.2.1 - O inscrito que não tiver ciência prévia do interesse
de participação da agência de publicidade/propaganda cujo
quadro funcional seja integrante ou que passe a integrar
após ser sorteado para a Subcomissão Técnica deverá
se abster da atuação do certame licitatório, ao qual sua
agência participará, declarando-se impedido ou suspeito,
nos exatos termos do § 6° do artigo 10 da Lei Federal n°
12.232/2.010.

3 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

3.1 – A inscrição do profissional formado em comunicação,
publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas
áreas, para integrar a Subcomissão Técnica será efetivada
no prazo, horário e local a serem definidos neste Edital,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:

3.1.1 – Ficha de inscrição, contendo declaração sob as pe-
nas da lei, de que mantém ou não mantém vínculo funci-
onal ou contratual, direto ou indireto, com o Município de
Paraíso do Tocantins.

3.1.2 – Documentos probatórios da formação (Diploma de
conclusão de curso de graduação na área de comunicação,
publicidade ou marketing), fornecido por instituição de en-
sino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, de-
vidamente registrado ou comprovação, através de vínculo
empregatício ou outro documento hábil, que demonstre ex-
periência em uma dessas áreas.

3.1.3 – Cédula de Identidade ou documento equivalente
com foto.

3.1.4 – Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF em situação regular, comprovante emitido
junto ao site da Receita Federal.

3.1.5 – Documento comprobatório do vínculo funcional ou
contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal de
Paraíso do Tocantins, quando for o caso.

3.1.6 – Documento probatório de quitação eleitoral.

3.1.7 – Documento de quitação militar quando do sexo
masculino e menor de 45 (quarenta e cinco) anos.

3.1.8 – Documentos de quitação com a receita Federal, Es-
tadual e Municipal.

3.2 – Excetuando-se a ficha de inscrição, a qual deverá ser
apresentada em original, os demais documentos deverão
ser apresentados sob uma das seguintes formas:

3.2.1 – Cópias autenticadas em cartório ou cópias simples,
desde que sejam apresentados os originais para autentica-
ção pela Comissão Especial de Licitação - CEL no ato da
inscrição.

3.3 – Não será aceita a inscrição sem a apresentação dos
documentos acima discriminados, ou se estes forem apre-
sentados somente em cópia simples.

3.4 – O protocolo de inscrição e a entrega dos documentos
definidos neste Edital deverá ser efetivado junto à Comis-
são Permanente de Licitações da Prefeitura de Paraíso do
Tocantins.

4 – ESCOLHA DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO
TÉCNICA
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4.1 – A escolha dos membros da Subcomissão Técnica
dar-se-á por sorteio, em sessão pública com data, horário e
local, a serem oportunamente divulgados no Diário Oficial
do Município de Paraíso do Tocantins e no site da Prefeitu-
ra de Paraíso do Tocantins.

4.2 – Após o término do prazo de inscrição, a relação dos
profissionais inscritos será publicada no Diário Oficial do
Município de Paraíso do Tocantins e no site da Prefeitura
Municipal de Paraíso do Tocantins, em prazo não inferior a
10 (dez) dias da data em que será realizada a sessão pú-
blica marcada para o sorteio, em observância ao § 4º do
artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2.010.

4.3 – A escolha dar-se-á entre os nomes de uma relação
que terá, no mínimo, o dobro do número de integrantes da
Subcomissão Técnica, previamente cadastrados nos ter-
mos deste Edital, sendo que 1/3 (um terço) dos profissio-
nais não poderá ter vínculo funcional ou contratual, direto
ou indireto, com a Prefeitura Municipal de Paraíso do To-
cantins, conforme dispõe o § 3º do artigo 10 da Lei Federal
nº 12.232/2.010.

4.4 – Os profissionais sorteados para compor a Subcomis-
são Técnica não serão remunerados em nenhuma hipóte-
se.

5 – IMPUGNAÇÃO DOS INSCRITOS

5.1 – Qualquer interessado poderá impugnar pessoa inte-
grante da relação a que se refere o subitem 4.2 deste Edi-
tal, mediante fatos e fundamentos jurídicos plausíveis, no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão
pública destinada ao sorteio, conforme o § 5º do artigo 10
da Lei Federal nº 12.232/2.010.

5.2 – Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de
abster-se de atuar na Subcomissão Técnica, declarando-
se impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade
competente. (§ 6º do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/
2.010)

5.3 – A abstenção do impugnado ou o acolhimento da im-
pugnação, mediante decisão fundamentada da autoridade
competente, implicará, se necessário, a elaboração e a pu-
blicação de nova lista, sem o nome impugnado, (§ 6º do
artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2.010), respeitando-se

todas as disposições insertas no art. 10 da Lei Federal nº
12.232/2.010.

5.4 – Será necessário elaborar e publicar nova relação se o
número de membros mantidos depois da impugnação res-
tar inferior ao mínimo exigido.

5.5 – Somente será admitida nova impugnação a nome que
vier a completar a relação anteriormente publicada.

5.6 – A impugnação não poderá ser feita por e-mail ou cor-
reio, devendo ser protocolizada junto a Comissão Perma-
nente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Muni-
cipal de Paraíso do Tocantins, Av. Transbrasiliana, n 335,
Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas, em dias de
expediente normal.

6 – SORTEIO

6.1 – A sessão pública para o sorteio dos nomes que irão
compor a Subcomissão Técnica será realizada após a de-
cisão motivada de eventual impugnação, em data previa-
mente designada, observando o prazo mínimo de 10 (dez)
dias, em observância ao que dispõe o § 4º do artigo 10 da
Lei Federal nº 12.232/2.010, garantida a possibilidade de
fiscalização do sorteio por qualquer interessado, se fazen-
do presente à sessão de sorteio

6.2 – Para a realização do sorteio que escolherá os mem-
bros da Subcomissão Técnica, a relação de inscritos deve-
rá conter, no mínimo, o dobro do número de integrantes da
Subcomissão Técnica, previamente cadastrados. (§ 3º do
artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2.010)

6.3 – O sorteio será processado de modo a garantir o pre-
enchimento das vagas da Subcomissão Técnica, a qual se-
rá composta por 02 (dois) membros vinculados, direta ou
indiretamente à Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocan-
tins, e 01 (um) membro que não mantenha nenhum vínculo
funcional ou contratual, direito ou indireto, com o referido
Órgão, conforme expressamente previsto no § 1º do artigo
10 da Lei Federal nº 12.232/2.010.

6.4 – Havendo quantidade suficiente de inscritos, a Pre-
feitura Municipal de Paraíso do Tocantins poderá sortear
quantidade superior ao limite mínimo exigido para a com-
posição da referida Subcomissão Técnica, visando a for-
mação de cadastro de reserva, sequenciado pela ordem
sorteada, que terá finalidade de substituição dos membros
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titulares, nos casos de impedimento/suspeição ou impug-
nação que for julgada procedente, e poderá ser convocado
eventualmente pela Prefeitura Municipal de Paraíso do To-
cantins, se necessário.

6.5 – O resultado do sorteio será publicado no Diário Oficial
do Município de Paraíso do Tocantins e no site daPrefeitura
Municipal de Paraíso do Tocantins, para fins de recurso no
mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas das impugna-
ções, observando o devido processo legal, ampla defesa e
o contraditório.

6.6 – Os recursos serão julgados pela Presidente da Co-
missão Permanente de Licitações.

6.7 – Da decisão da Presidente da Comissão Permanente
de Licitações caberá recurso no mesmo prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas das impugnações à Chefe do Gabinete
do Prefeito da Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocan-
tins, em caráter de última instância.

7 – VIGÊNCIA

7.1 – A vigência da composição da Subcomissão técnica,
objeto deste Edital, se encerrará com a conclusão da To-
mada de Preços nº 07/2021, tramitando noProcesso Admi-
nistrativo de autos nº1109/2021, não ensejando, no entan-
to, a prescrição da lista de inscritos, que poderá ser utiliza-
da pela Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, pa-
ra realização de outros sorteios que se façam necessári-
os para composição de Subcomissões Técnicas para ou-
tros Certames Licitatórios afins com base na Lei Federal nº
12.232/2.010.

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

8.1 – As dúvidas relativas a este CHAMAMENTO PÚBLI-
CO poderão ser dirimidas pelos interessados, pessoalmen-
te, junto à Comissão Permanente de Licitações, localizada
na sede da Prefeitura de Paraíso do Tocantins, sito na sede
da Prefeitura Municipal da Prefeitura de Paraíso do Tocan-
tins, no horário das 08:00 às 12:00 horas, em dias de expe-
diente normal, até a data prevista para o encerramento das
inscrições.

8.2 – Todas as condições deste Edital serão processadas
em conformidade com a Lei Federal nº 12.232/2.010,
aplicando-se subsidiariamente as Leis Federais nº 4.680/
1965 e nº 8.666/1993.

8.3 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Permanente de Licitações.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS,
em Paraíso do Tocantins/TO, aos 17 dias do mês de maio
de 2022.

CRISTINA SARDINHA WANDERLEY

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

ANEXO ÚNICO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO Nº 001/2022

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MEMBROS DA SUBCO-
MISSÃO TÉCNICA

Nome: _______________________________________
____________________________________
Profissão: ____________________________________
____________________________________
Local de Trabalho: ____________________________
____________________________________
Naturalidade:_________________________________
__________________________ UF: ______
Nacionalidade: ________________________________
___ CPF nº __________________________
Estado Civil: __________________________________
___________________________________
RG nº: _________________________________ Órgão
Expedidor: _____________________/____
Endereço:____________________________________
____________________________________
Cidade:______________________________________
__________________________ UF: ______
Telefone(s): (0 __) _____________________________
____________________________________
E’mail(s): ____________________________________
____________________________________
OBSERVAÇÃO: DEVERÃO SER ANEXADOS os do-
cumentos definidos no Item 3 do Edital de Chama-
mento Público nº 001/2022.

Requeiro minha inscrição para participar do sorteio para
integrar a Subcomissão Técnica, a qual será responsável
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pela análise e julgamento das propostas técnicas que se-
rão apresentadas na licitação que será promovida Comis-
são Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de
Paraíso do Tocantins, nos autos do Processo Administra-
tivo nº 1109/2021, Tomada de Preços nº 07/2.021, do tipo
“MELHOR TÉCNICA”, objetivando a contratação de até 01
(uma) agência de publicidade e propaganda para a presta-
ção de serviços de publicidade e propaganda, para divulga-
ção dos programas e ações da PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAÍSO DO TOCANTINS, nos termos do art. 10 da
Lei Federal nº 12.232/2.010.

Declaro, para os fins a que se destina e sob as penas da
Lei (Cíveis, Administrativas e Penais) e para o efetivo aten-
dimento do que dispõem os §§ 1º ao 9º do artigo 10 da Lei
Federal nº 12.232/2.010, que eu _____________________
___________________ (mantenho/não mantenho) vínculo
funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Paraíso do Tocantins- TO.

Declaro, ainda, que estou ciente da íntegra do respectivo
Edital e, para atendimento, anexo os documentos exigidos.

Paraíso do Tocantins- TO, aos 17 dias do mês de maio de
2022.

_______________________________________________
___

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E HABITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 002/2022/FMAS

CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE PARAISO DO TOCANTINS - APAE

CNPJ Nº 73.974.495/0001-23

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a coope-
ração financeira da CONCEDENTE a CONVENENTE, para
repasse único em atendimento a emenda parlamentar no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinada a ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

PARAISO DO TOCANTINS – APAE, tudo em conformida-
de com o Plano de Trabalho devidamente aprovado, Termo
de Referência, com a Justificativa do órgão e Solicitação
do convênio com autorização das autoridades competen-
tes, anexos ao Processo 779/2022, partes integrantes des-
te Convênio, independentemente de transcrição.

VIGÊNCIA: A vigência do presente Convênio será de 12
(doze) meses, contada a partir da data de sua assinatu-
ra.

VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

BASE LEGAL: O presente Convênio será regido em todas
as suas fases pelas disposições estabelecidas pela Legis-
lação aplicável, em especial pelo § 1º do artigo 116 e de-
mais disposições aplicáveis da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 com suas alterações posteriores, bem co-
mo Portaria MC nº 580/2020 e Resolução CMAS nº 017 de
12 de abril de 2022.

PROCESSO: 779/2022

Funcional: 08.244.0047.2337

Natureza da Despesa: 33.50.41

Fonte: 166031100000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE

PORTARIA SEMEJ Nº 033/2022

Renova o Reconhecimento do Ensino Fundamental, anos
iniciais, e da Educação Infantil – Pré-Escolar ofertados na
Escola Municipal de 1º Grau 23 de Outubro e dá outras pro-
vidências.

O Secretário Municipal de Educação e Juventude de Paraí-
so do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conferi-
das pelo Art. 44, Parágrafo Único, Inciso II da Lei Orgânica
e Ato Nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Nº 009/2022,
de 26 de abril de 2022, fundamentada no Parecer nº 009/
2022, de 26 de abril de 2022, ambas do Conselho Munici-
pal de Educação de Paraíso do Tocantins e exaradas no
Processo Nº 730/2022;

RESOLVE:
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Art. 1º Homologar a Resolução Nº 009/2022, de 26 de abril
de 2022, que renova, por 05 (cinco) anos, o Reconheci-
mento do Ensino Fundamental, anos iniciais, e da Educa-
ção Infantil – Pré-Escolar ofertados na Escola Municipal de
1º Grau 23 de Outubro, com efeitos legais retroativos ao dia
1º de janeiro de 2021.

Art. 2º Fica revogada a Portaria Semej Nº 031/2022, de 12
de maio de 2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Publique-se e cumpra-se!

Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Juventu-
de de Paraíso do Tocantins, ao 16º dia do mês de maio do
ano de 2022.

Vanderley José de Oliveira

Secretário Municipal de Educação e Juventude

EXTRATO DE CONTRATO 57/2022

PROCESSO Nº: 475/2022

CONTRATO Nº 57/2022

CONTRATANTE:
Secretaria Municipal de Educação
e Juventude

CONTRATADA:
RODRIGO GARCIA MARTINS -
MEI

OBJETO:

Constitui objeto do presente contra-
to a locação de veículos novos/
usados, com motorista, para o
Transporte Escolar dos alunos
da Zona Rural, da Rede Munici-
pal e Estadual de ensino, para o
ano de 2022.

VALOR:
R$ 32.013,33 (Trinta e dois mil, tre-
ze reais e trinta e três centavos)

VIGÊNCIA:

A vigência do contrato será de 10
(dez) meses, sendo: da data da as-
sinatura do contrato a junho e de
agosto a dezembro de 2022.

DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:

FONTES: 15001001000000 NATU-
REZA DA DESPESA: 33.90.39
FUNCIONAIS: 12.361.0009.2027
FICHAS: 196

MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº
006/2022

DATA DA ASSI-
NATURA:

16 de maio de 2022

Vanderley José de Oliveira - Secre-
taria Municipal de Educação e Ju-
ventudeSIGNATÁRIOS:

RODRIGO GARCIA MARTINS -
MEI

EXTRATO DE CONTRATO 59/2022

PROCESSO Nº: 475/2022

CONTRATO Nº 59/2022

CONTRATANTE:
Secretaria Municipal de Educação
e Juventude

CONTRATADA:
MARIA DOS ANJOS A. DE OLI-
VEIRA - MEI

OBJETO:

Constitui objeto do presente contra-
to a locação de veículos novos/
usados, com motorista, para o
Transporte Escolar dos alunos
da Zona Rural, da Rede Munici-
pal e Estadual de ensino, para o
ano de 2022.

VALOR:
R$ 49.000,00 Quarenta e nove mil
reais)

VIGÊNCIA:

A vigência do contrato será de 10
(dez) meses, sendo: da data da as-
sinatura do contrato a junho e de
agosto a dezembro de 2022.
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DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:

FONTES: 15000000000000 NATU-
REZA DA DESPESA: 33.90.39
FUNCIONAIS: 04.122.0078-2033
FICHAS: 196

MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº
006/2022

DATA DA ASSI-
NATURA:

16 de maio de 2022

Vanderley José de Oliveira - Secre-
taria Municipal de Educação e Ju-
ventudeSIGNATÁRIOS:

MARIA DOS ANJOS A. DE OLI-
VEIRA - MEI

EXTRATO DE CONTRATO 60/2022

PROCESSO Nº: 475/2022

CONTRATO Nº 60/2022

CONTRATANTE:
Secretaria Municipal de Educação
e Juventude

CONTRATADA:
WILTON BARBOSA ANDRADE -
MEI

OBJETO:

Constitui objeto do presente contra-
to a locação de veículos novos/
usados, com motorista, para o
Transporte Escolar dos alunos
da Zona Rural, da Rede Munici-
pal e Estadual de ensino, para o
ano de 2022.

VALOR:
R$ 98.000,00 (Noventa e oito mil
reais)

VIGÊNCIA:

A vigência do contrato será de 10
(dez) meses, sendo: da data da as-
sinatura do contrato a junho e de
agosto a dezembro de 2022.

DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:

FONTES: 15000000000000 NATU-
REZA DA DESPESA: 33.90.39
FUNCIONAIS: 04.122.0078-2033
FICHAS: 227

MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº
006/2022

DATA DA ASSI-
NATURA:

16 de maio de 2022

Vanderley José de Oliveira - Secre-
taria Municipal de Educação e Ju-
ventudeSIGNATÁRIOS:

WILTON BARBOSA ANDRADE -
MEI

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
CULTURA E TURISMO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 020/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, CULTURA E TURISMO

CONTRATADA: FCG LTDA.

CNPJ Nº 40.116.777/0001-30

OBJETO: O presente 1º Termo Aditivo tem como objeto a
prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 020/2021
original, assinado aos 20 de maio de 2021, por mais 12 (do-
ze) meses, para a continuidade da prestação de serviços
objeto do contrato original, conforme quantidades e especi-
ficações constantes no Termo de Referência e do contrato
original, conforme Edital Pregão Presencial (SRP) nº 012/
2021 e Ata de Registro de Preços nº 020/2021, conforme
justificativa e Solicitação de prorrogação de contrato devi-
damente autorizada pelas autoridades competentes, ane-
xos ao Processo 367/2021.

VALOR: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor constante de sua Proposta original, Ata de Re-
gistro de Preços nº 020/2021, num total global de R$
96.000,00 (noventa e seis mil reais), dividido em parce-
las mensais de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
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VIGÊNCIA: Com o presente 1º Termo Aditivo a vigência
do contrato original fica prorrogada pelo prazo de mais
12 (doze) meses.

BASE LEGAL: O presente 1º Termo Aditivo ao Contrato
original nº 020/2021, assinado a 20 de maio de 2021, ad-
vindo da adjudicação ocorrida no processo licitatório mo-
dalidade Pregão Presencial (SRP) nº 012/2021, correspon-
dente ao item 01 do Termo de Referência, Anexo II do Edi-
tal, assim como da Ata de Registro de Preços nº 020/2021,
tem como Fundamento Legal o disposto no artigo 57, inci-
sos I e II ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
com suas alterações posteriores, com previsão na Cláu-
sula 6.1 do contrato original, partes integrantes deste, aos
quais, obrigatoriamente, vinculam-se as partes.

FUNCIONAL: 18.541.0020.2273

NATUREZA DA DESPESA: 339039

FONTE: 1500000

PROCESSO: 367/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº. 29/2022

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO
DE TESOURAS DE USO ODONTOLÓGICO E HOSPITA-
LAR PARA O USO NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE.

Ao Fundo municipal de Saúde no uso de suas atribuições
legais inseridas no Decreto nº. 637, de 4 de janeiro de
2010, e com fulcro no artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993;

Considerando a justificativa do parecer jurídico,

Resolve DISPENSAR A LICITAÇÃO, em favor da pessoa
jurídica NIVALDO BARROS DE LIMA, inscrita no CNPJ:
12.250.993//0001-39 no valor estimado de R$ 5.005,00
(CINCO MIL E CINCO REAIS).

À Diretoria de Contabilidade para emissão da nota de em-
penho e procedimentos complementares de liquidação e
pagamento.

Fundo Municipal e Saúde de Paraíso do Tocantins – TO,
aos 11 dias do mês de Maio de 2022.

Arllérico André Silva

Secretário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2022

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 435/
2022, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75
da Lei nº. 14.133/21, e Parecer Jurídico Favorável nº 214/
2022, a favor da empresa PEDRO ROMÁRIO PAIVA
SILVA-MEI, CNPJ nº. 31.987.632/0001-14, localizada na
Rua: França nº 1384, Jardim América, na cidade de Paraí-
so do Tocantins - TO, no valor de R$ 48.600,00 (quaren-
ta e oito mil e seiscentos reais), destinados a contratação
de empresa especializada em prestação de serviço de cap-
tação de imagem e produção de vídeo, através do Fundo
Municipal de Saúde. Tudo em conformidade com os docu-
mentos que instruem este Processo n.º 435/2022.

Face ao disposto no art. 72, Parágrafo Único da Lei nº.
14.133/21, determino que seja divulgado e mantido a dis-
posição do público em sitio eletrônico oficial.

Paraíso do Tocantins, 04 de Maio de 2022.

Arllérico André Silva

Secretário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2022.

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 439/
2022, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75
da Lei nº. 14.133/21, e Parecer Jurídico Favorável nº 213/
2022, a favor da empresa JULIA MORAES DE CASTRO-
ME, CNPJ nº.36.454.285/0001-88, localizada na CHAC.
RECANTO SHALON, S/N, ZONA RURAL, Município de
Paraíso do Tocantins - TO, no valor de R$ 19.621,51 (de-
zenove mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e
um centavos), destinados a contratação de empresa es-
pecializada para aquisição de móveis projetados, com-
preendendo os serviços de confecção e instalação, pa-
ra atender as necessidades da Clínica da Mulher e
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Caps, através do Fundo Municipal de Saúde de Paraíso
do Tocantins. Tudo em conformidade com os documentos
que instruem este Processo n.º 439/2022.

Face ao disposto no art. 72, Parágrafo Único da Lei nº.
14.133/21, determino que seja divulgado e mantido a dis-
posição do público em sitio eletrônico oficial.

Paraiso do Tocantins, 03 de Maio de 2022.

Arllérico André Silva

Secretário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2022

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 436/
2022, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75 da
Lei nº. 14.133/21, e Parecer Jurídico Favorável nº 165/2022
a favor da empresa RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
E COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ nº. 20.203.886/0001-88,
localizada na Rua: JERÔNYMO LORENA, n° 280, Jardim
Eulália, na cidade de Taubaté/SP, no valor de R$ 5.200,00
(cinco mil e duzentos reais), destinados a contratação de
prestação de serviço de teste de controle de qualidade e ra-
diação de fuga para os aparelhos de mamógrafos e de raio-
x da Clínica da Mulher através Fundo Municipal de Saúde.
Tudo em conformidade com os documentos que instruem
este Processo n.º 436/2022.

Face ao disposto no art. 72, Parágrafo Único da Lei nº.
14.133/21, determino que seja divulgado e mantido a dis-
posição do público em sitio eletrônico oficial.

Paraiso do Tocantins, 11 de Maio de 2022.

Arllérico André Silva

Secretário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde.
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