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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N 007/202

Processo nº 1109/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 comunica-
ção, 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 TÉCNICA”, objetivando a contratação de 01 (uma) agência de publicidade 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 publicitária a ser apresentado pelas Agências de propaganda/
publicidade, para divulgação dos programas e ações da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ob-
jeto 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 li-
citantes serão analisadas e julgadas por uma Subcomissão Técnica, constituída por 03 (três) membros que deverão ser
formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que 1/3 (um terço) de-
les não poderá manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal 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 subcomissão, previamente cadastrados, nos exatos termos do § 3º do arti-
go 10 da Lei Federal nº 12.232/2.010.

2 – INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS

2.1 – Poderão se inscrever neste CHAMAMENTO PÚBLICO os profissionais formados em comunicação, publicidade ou
marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, e atendam aos requisitos deste Edital e aos da legislação específica, 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 deste Edital, no horário das 08:00 às 12:00 horas, na sala da Comissão
Permanente de Licitações sito na sede da Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, Av. Transbrasiliana, n 335, Cen-
tro, munidos dos documentos exigidos neste Edital.
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2.3 – A relação dos profissionais inscritos e a data da sessão 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 Prefeitura Munici-
pal 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 observância 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 cláusulas
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 certame
licitatório onde haverá atuação da Subcomissão Técnica, 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 penas da lei, de que mantém ou não mantém vínculo funcional 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 ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, devida-
mente registrado ou comprovação, através de vínculo empregatício ou outro documento hábil, que demonstre experiência
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 Pa-
raíso 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, Estadual 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 autenticação
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 apresen-
tados somente em cópia simples.
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3.4 – O protocolo de inscrição e a entrega dos documentos definidos neste Edital deverá ser efetivado junto à Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura de Paraíso do Tocantins.

4 – ESCOLHA DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

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 Prefeitura de Pa-
raíso do Tocantins.

4.2 – Após o término do prazo de inscrição, a relação dos profissionais inscritos será publicada no Diário Oficial do Muni-
cípio 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 pública 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 termos deste Edital, sendo que 1/3 (um terço) dos profissionais não
poderá ter vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, confor-
me dispõe o § 3º do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2.010.

4.4 – Os profissionais sorteados para compor a Subcomissão Técnica não serão remunerados em nenhuma hipótese.

5 – IMPUGNAÇÃO DOS INSCRITOS

5.1 – Qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se refere o subitem 4.2 deste Edital,
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 impugnação, mediante decisão fundamentada da autoridade com-
petente, implicará, se necessário, a elaboração e a publicação 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 restar
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 correio, devendo ser protocolizada junto a Comissão Permanente
de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal 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 decisão
motivada de eventual impugnação, em data previamente 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 fazendo presente à sessão de sorteio

6.2 – Para a realização do sorteio que escolherá os membros da Subcomissão Técnica, a relação de inscritos deverá
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)
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6.3 – O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da Subcomissão Técnica, a qual será
composta por 02 (dois) membros vinculados, direta ou indiretamente à Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, 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 Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins poderá sortear quan-
tidade superior ao limite mínimo exigido para a composição da referida Subcomissão Técnica, visando a formação de
cadastro de reserva, sequenciado pela ordem sorteada, que terá finalidade de substituição dos membros titulares, nos ca-
sos de impedimento/suspeição ou impugnação que for julgada procedente, e poderá ser convocado eventualmente pela
Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, 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 impugnações,
observando o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório.

6.6 – Os recursos serão julgados pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

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

7 – VIGÊNCIA

7.1 – A vigência da composição da Subcomissão técnica, objeto deste Edital, se encerrará com a conclusão da Tomada
de Preços nº 07/2021, tramitando noProcesso Administrativo de autos nº1109/2021, não ensejando, no entanto, a pres-
crição da lista de inscritos, que poderá ser utilizada pela Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, para realização de
outros sorteios que se façam necessários para composição de Subcomissões Técnicas para outros 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 PÚBLICO poderão ser dirimidas pelos interessados, pessoalmente,
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 Tocantins, no horário das 08:00 às 12:00 horas, em dias de expediente
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS, em Pa-
raíso 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 PÚBLICO Nº 001/2022

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
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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 documentos definidos no Item 3 do Edital de Chamamento Pú-
blico nº 001/2022.

Requeiro minha inscrição para participar do sorteio para integrar a Subcomissão Técnica, a qual será responsável pela
análise e julgamento das propostas técnicas que serão apresentadas na licitação que será promovida Comissão Perma-
nente de Licitações da Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, nos autos do Processo Administrativo nº 1109/2021,
Tomada de Preços nº 07/2.021, do tipo “MELHOR TÉCNICA”, objetivando a contratação de até 01 (uma) agência de publi-
cidade e propaganda para a prestação de serviços de publicidade e propaganda, para divulgação 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 atendimen-
to 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

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022/FMAS

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 841/
2022, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75
da Lei 14.133/2021, e Parecer Jurídico Favorável nº. 178/
2022, a favor da empresa MA GRAFICA E EDITORA EI-
RELI, CNPJ nº 34.820.064/0001-50, localizado na Quadra
103 SUL, Rua SO 5 08 CONJ. 03 Sala 02, nº 581, plano di-
retor Sul, Palmas- TO, no valor de R$ 14.068,00 (Quatorze
mil e sessenta e oito reais), destinados à aquisição de ma-

terial gráfico para atender as necessidades do Fundo Muni-
cipal de Assistência Social, tudo em conformidade com os
documentos que instruem este Processo n.º 841/2022.

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Paraíso do To-
cantins, 26 de Maio de 2022.

Maria Hilma Oliveira Mascarenhas

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 12/2022/FMASH/FMDCA

OBJETO:

Aquisição de material de copa e cozi-
nha, limpeza, higienização e gêneros
alimentícios para atender a demanda
dos Programas Sociais, vinculado ao
Fundo Municipal de Assistência Soci-
al

CONTRATANTE:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE

CONTRATADA:
J M BRAGA COMERCIAL BRI-
LHANTE- EPP
CNPJ sob nº 37.010.127/0001-00

VALOR TOTAL
R$ 38.105,00 (Trinta e oito mil cento
e cinco reais)

DATA DA ASSI-
NATURA:

16 de maio de 2022

VIGÊNCIA:
A vigência deste contrato será de
12 (doze) meses contados a partir
da data de sua assinatura.

NATUREZA DA
DESPESA:

33.90.30

MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°
005/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE

PORTARIA SEMEJ Nº 034/2022 – DSG

Designa servidora para responder pela função que especi-
fica.

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;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora Leila Flávia Marques da
Silva, Professora Nível Superior, para responder pela fun-
ção de Coordenadora de Apoio e Financeiro da Escola Mu-
nicipal de 1º Grau 23 de Outubro, com efeitos retroativos
ao dia 01/04/2022.

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

Publique-se e cumpra-se!

Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Juventu-
de de Paraíso do Tocantins, ao 26º dia do mês de maio do
ano de 2022.

Vanderley José de Oliveira

Secretário Municipal de Educação e Juventude

PORTARIA SEMEJ Nº 035/2022 – DSG

Designa servidor para responder pela função que especifi-
ca.

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;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor Danilo Silva Moreira, As-
sistente Administrativo, para responder pela função de Se-
cretário Escolar da Escola Municipal Bernardo Sayão, com
efeitos retroativos ao dia 09/03/2022.

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

Publique-se e cumpra-se!

Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Juventu-
de de Paraíso do Tocantins, ao 26º dia do mês de maio do
ano de 2022.

Vanderley José de Oliveira

Secretário Municipal de Educação e Juventude
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

PORTARIA DE Nº 016/ GAB/SESPO/2022

Paraíso do Tocantins TO 20 de maio de 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS PELO ATO
NM N.º 04/2021, 01 DE JANEIRO DE 2021:

Resolve:

Art. 1º Nomear Comissão Especial Julgadora, sem prejuízo
do compromisso de exercício das atribuições inerentes aos
respectivos cargos, com a função de receber, abrir, exami-
nar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos
ao CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022, composta pelos se-
guintes elementos:

a) Wanney Kelly Barbosa Alves: Assistente Administrativo -
Presidente

b) Jose Maria da Silva Araújo: Técnico Administrativo - Se-
cretario

c) Maira Vieira dos Santos – Assistente Administração -
Membro

Art. 2º O processo de Credenciamento será conduzido pela
Comissão de Credenciamento instituída pelo artigo primei-
ro desta portaria e terá as seguintes atribuições:

I – Acompanhar todo o processo de credenciamento;

II – Monitorar o cumprimento desta Portaria e dos atos nor-
mativos complementares dela decorrentes;

III – Receber os pedidos de inscrição das interessadas;

IV – Conferir os documentos para habilitação;

V – Elaborar lista de Credenciados e publicá-la em Diário
Oficial;

VI – Receber relatórios de avaliação e desempenho para
validação e providencias daí decorrentes;

VII – Proceder ao descredenciamento das pessoas creden-
ciadas que descumpram as obrigações constantes do re-
gulamento;

VIII – Receber as denúncias resultantes do controle social
e adotar as providências administrativas para efetivar as
consequências dela decorrentes;

IX – Resolver os casos omissos.

Art. 3º Para os fins desta Portaria, o credenciamento é a
inexigibilidade de licitação, previsto no art. 25 da Lei Fede-
ral 8.666/93, caracterizado por inviabilidade de competição,
quanto em razão de natureza do serviço a ser prestado e
da impossibilidade de se estabelecer o confronto entre as
pessoas interessadas, no mesmo nível de igualdade, opta
a administração por credenciar a vários interessados, o que
proporcionará ao Município de Paraíso um melhor atendi-
mento às finalidades organizacionais, mediante a contrata-
ção do maior número possível de prestadores de serviços,
para as diversas manifestações esportivas promovidas pe-
la Secretária Municipal de Esporte do Município de Paraíso
do Tocantins/TO.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Esporte, em 20 de
maio de 2022.

Osmarivan Moreira de Souza

Secretário Municipal de Esporte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS PÚBLICOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
INEXIBILIDADE Nº 28/2022

Declaro como inexigível a licitação do processo nº 878
/2022, com fundamento no art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.666/
93, e Parecer Jurídico Favorável, nº 252/2022, a favor da
empresa ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A CNPJ: 25.086.034/0001-71, no valor total
de R$ 93.400,32 (Noventa e três mil e quatrocentos reais e
trinta e dois centavos) da Lei federal nº. 8.666/93, referente
prestação de serviços de extensão de rede de iluminação
pública, na rua Vicinal 1, setor Jardim Paulista onde será a
sede do Ministério Público. Tudo em conformidade com os
documentos que instruem este Processo n.º 878/2022.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93 determino
que seja divulgado e mantido a disposição do público em
sítio eletrônico oficial.

Paraiso do Tocantins, 26 de maio de 2022.

Ubiratan Carvalho Fonseca
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Sec. Mun. de Infraestrutura, Serviços Públicos e Implemen-
tos Agrícolas.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 720/2022

CONTRATO Nº 14/2022

CONTRATANTE:
Secretaria Municipal de Infraestru-
tura, Serviços Públicos e Imple-
mentos Agrícolas.

CONTRATADA:
MM LED MANUTENÇÃO ELÉTRI-
CA EIRELI – EPP CNPJ:
28.867.833/0001-73

OBJETO:

Contratação de empresa especi-
alizada visando aquisição e ser-
viços de instalação de luminárias
públicas modulares em LED e
serviços de retirada de luminári-
as existentes: de vapor de sódio,
vapor de mercúrio e mistas em
diversas ruas e avenidas do mu-
nicípio

VALOR:
R$ 2.734.995,00 (Dois milhões
setecentos e trinta quatro mil no-
vecentos e noventa cinco reais).

VIGÊNCIA: 24 de agosto de 2022.

DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:

15.452.0029.1029

NATUREZA DA
DESPESA:

339039

MODALIDADE:

ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 104/2021, ATRA-
VÉS DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE URUÇUÍ – PI.

DATA DA ASSI-
NATURA:

25 de maio de 2022

UBIRATAN CARVALHO FONSE-
CA– SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, SERVI-
ÇOS PÚBLICOS E IMPLEMEN-
TOS AGRÍCOLAS.

SIGNATÁRIOS:

MM LED MANUTENÇÃO ELÉTRI-
CA EIRELI – EPP

PORTARIA Nº. 008/2022/SEINFRA

O Senhor UBIRATAN CARVALHO FONSECA - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
PÚBLICOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DE PARAÍSO
DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Ato nº. 001/2021 –
NM, de 01 de janeiro de 2021.

Resolve:

Art. 1º - Designar o servidor Maurício Botelho Faria, ma-
trícula nº 4692, como titular, integrante do quadro de ser-
vidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços
Públicos e Implementos Agrícolas para fiscalizar o contrato
Administrativo referente ao processo nº 720/2022, Contra-
tação de empresa especializada visando aquisição e ser-
viços de instalação de luminárias públicas modulares em
LED e serviços de retirada de luminárias existentes: de va-
por de sódio, vapor de mercúrio e mistas em diversas ruas
e avenidas do município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura e Ser-
viços Públicos de Paraíso do Tocantins, aos vinte e cinco
dias no mês de maio do ano de dois mil e vinte dois.

Ubiratan Carvalho Fonseca

Sec. Mun. De Infraestrutura, Serviços Públicos e Imple-
mentos Agrícolas
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2022.

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 755/
2022, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75 da
Lei nº. 14.133/21, e Parecer Jurídico nº174/2022 Favorá-
vel a favor da empresa MARLUCIA COELHO DE SOUZA,
CNPJ nº. 45.021.450/0001-07, localizada na Rua: 04, s/n°
QD. 07 LT.18, Parque dos Buritis, na cidade de Paraíso
do Tocantins - TO, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil re-
ais), destinados a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de limpeza, higienização, desin-
fecção e polimento de piso da clínica da mulher e unidade
de atendimento do covid 19 sentinela. Tudo em conformi-
dade com os documentos que instruem este Processo n.º
755/2022.

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, 24 de Maio de 2022.

Arllérico André Silva

Secretário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 24/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARAÍSO DO TOCANTINS

CONTRATADA: PEDRO ROMARIO PAIVA SILVA - MEI
CNPJ nº 31.987.632/0001-14
OBJETO: Serviço de captação de imagem e produção
de vídeo, através do Fundo Municipal de Saúde, con-
forme especificações constantes no Termo de Referên-
cia – Anexo do Processo 435/2022.

VIGÊNCIA: O mesmo terá vigência de 12 (doze) meses,
contada a partir da data de sua assinatura.

VALOR: O valor total deste contrato está estimado em R$
48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais).

BASE LEGAL: Fundamento Legal o inciso II do artigo 75
e demais disposições estabelecidas pela Lei Federal nº

14.133, de 1º de abril de 2021, com suas alterações poste-
riores, Proposta da CONTRATADA, Justificativa da CON-
TRATANTE e Ato de Autorização de Contratação Direta nº
20/2022, de 04 de maio de 2022, do Fundo Municipal de
Saúde.

PROCESSO: 435/2022.

FUNCIONAL: 10.122.0001.2237

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

FONTE: 1500100200000.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 1800/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021

CONTRATO Nº: 26/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARAISO DO TOCANTINS – TO.

CONTRATADA: MULTMED COM.PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDAOBJETO: Contratação de empre-
sa especializada no fornecimento de medicamentos e ou-
tros materiais farmacológicos, com a finalidade de contri-
buir com a melhoria na rede pública de saúde e atender
as demandas do sistema único de saúde (sus), através do
Pregão Eletrônico (SRP) nº 002/2021 e Ata de Registro de
Preços nº 040/2021.

VALOR: R$ 844.135,00 (oitocentos e quarenta e quatro mil
cento e trinta e cinco reais)

DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA

NATUREZA
DA DESPESA

FICHA FONTE

10.301.0002.2187 3.3.90.30 151 040100000

10.301.0002.2187 3.3.90.30 152 040100777

10.301.0002.2187 3.3.90.32 153 044100000

10.302.0004.2152 3.3.90.32 91 004000000

10.302.0004.2152 3.3.90.32 92 044100000

10.302.0004.2162 3.3.90.30 123 004000000

10.302.0004.2162 3.3.90.30 124 040100000
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10.302.0004.2162 3.3.90.30 125 044100000

10.302.0004.2313 3.3.90.30 265 004000000

10.302.0004.2313 3.3.90.30 266 040100000

10.302.0004.2313 3.3.90.30 267 044100000

DATA DA ASSINATURA: 04/05//2022

VIGÊNCIA: A vigência deste contrato será de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado nos limites e condições es-
tabelecidas no art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, respeitando-se o exer-
cício financeiro em relação à Nota de Empenho e declara-
ção orçamentária na proporção do saldo, conforme Instru-
ção Normativa SADFI nº 001 de 15 de janeiro de 2018.

.

SIGNATÁRIO: ARLLÉRICO ANDRÉ SILVA

Secretário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2022.

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 610/
2022, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75
da Lei nº. 14.133/21, e Parecer Jurídico Favorável nº 248/
2022, constante nas páginas 49 a 51 a favor da empresa
LUCIVÂNIA RODRIGUES CAVALCANTE-MEI, CNPJ nº.
42.262.373/0001-80, localizada na Rua Mascarenhas de
Moraes, s/n° Qd 22 Lt 01, setor Parque dos Buritis, na cida-
de de Paraíso do Tocantins - TO, no valor de R$ 53.125,00
(cinquenta e três mil e cento e vinte e cinco reais), destina-
dos a aquisição de camisetas para atender as demandas
do Fundo Municipal de Saúde, por meio do Fundo Munici-
pal de Saúde. Tudo em conformidade com os documentos
que instruem este Processo n.º 610/2022.

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, 26 de Maio de 2022.

Arllérico André Silva

Secretário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde.
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