
Considerando o DESPACHO N° 58/2019, emitido pela Diretoria 
de Compras, bem como o Parecer Jurídico N° 321/2019, emitido pela 
procuradoria deste município. 

Considerando, ainda, que a presente contratação de serviços não 
se trata de parcelas de uma mesma compra, e que conforme cotações 
colhidas pelo departamento de compras desta Secretaria, a empresa M. 
F. DA CRUZ , CNPJ: 17.344.022/0001-71, além de apresentar o menor 
preço, possui toda documentação necessária para contratação-com o 
serviço público e condições de fornecer os materiais solicitados no termo 
de referência, 

Diante do exposto, RATIFICO a dispensa de licitação para 
a contratação da empresa supracitada, fundamentada no Artigo 24, 
inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, pelo valor de R$ 116.550,00 (Cento e 
dezesseis mil e quinhentos e cinquenta reais). 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
Araguaína, aos 24 dias do mês de julho de 2019.  

JEAN LUIS  COUTINHO SANTOS 
Secretário Municipal da Saúde 

Portaria n°005/2017 

CAMARA MUNICIPAL 	 
DE ARACUAINA  

Portaria n° 187/2019 
Araguaina/TO, 30 de julho de 2019. 

"Dispõe sobre nomeação de servidores 
para realização de procedimentos 
relativos àfiscalização daAta de Registro 
de Preço N° 003/2019 celebrada entre 
a  Camara  Municipal de Araguaína e as 
empresas J & M Informática Ltda, JM 
Silva Papelaria Eireli, LR Distribuidora 
Ltda: Loja Impacto Informática Ltda e dá 
outras providências". 

O Presidente da  Camara  Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Regimento Interno deste Poder Legislativo de Araguaína, em especial 
ao Artigo 32, Inciso  III.  

RESOLVE: 

Art.  1° NOMEAR como Fiscais da Ata de Registro de Preço 
n° 003/2019 formalizada  antra  a  Camara  Municipal de Araguaína e 
as empresas J & M INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
19.606.934/0001-08, JM SILVA PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o n° 17.158.968/0001-43, LR DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 23.004.406/0001-48 e LOJA IMPACTO INFORMÁTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°13.319.605/0001-91 durante a vigência 
do mesmo, conforme segue a baixo: 

N. da Ata de 
Registro de 

Preço 
Empresa Gerenciadora Fiscais 

Ata de Registro 
de 	Preço 	n' 
003/2019 

• J & M INFORMATICA LTDA - 
CNPJ 19.606.934/0001-08 

• JM SILVA 
PAPELARIA EIRELI - CNPJ 
17.158.968/0001-43 

LR 
DISTRIBUIDORALTDA - CNPJ 
23.004.406/0001-48 

• LOJA IMPACTO 
INFORMATICA LTDA - CNPJ 
13.319.605/0001-91 

Thatyla 	Carla 	Oliveira 	de 
Sousa, Técnica de Contratos e 
Convênios, matrícula: 1065906 
e Adei lson Vetoesde Abreu, 
Técnico 	de 	Almoxarifado 	e 
Patrimônio, matrícula: 1065827. 

OBJETO: Registro de Preços objetivando a eventuais aquisições de materiais, equipamentos 
e suprimentos de "nformática, destinados a atender às necessidades da Cámara Municipal 
de Araguaina do Estado do Tocantins pelo período de 12 (doze).  

Art.  2° Para os fins desta considera-se: 

I - Verificar os recursos materiais e humanos empredkoS na 
execução dos contratos, Atas de Registro de Preço, quando for o caso; 

II - Verificar a forma de execução do objeto do Contrato, Ata de 
Registro de Preço ou documentos equivalentes, assim como seguir as 
orientações previstas no Edital e Termo de Referência;  

III  - Fiscalizar e avaliar o cumprimento de todas as obrigações 
contratuais e editalícias; 

IV - Cobrar da contratada o cumprimento do Contrato, Ata de 
Registro de Preços e documentos equivalentes; 

V - Manter contato com a contratada de modo a promover todo 
tipo de interlocução operacional; 

VI - Comunicar ao Gestor as ocorrências de cumprimento e de 
descumprimento detectadas; 

VII - Promover o registro documentado de todas as ocorrências 
contratuais diretamente relacionadas às obrigações assentadas no 
processo licitatório; e 

VIII - Manter comunicação com o Gestor para o bom andamento 
da contratação.  

Art.  5° Depois de concluída a licitação, e formalizado o Contrato 
Administrativo, Ata de Registro de Preço ou documento equivalente, 
será encaminhada uma cópia do documento firmado ao Gestor, para 
que juntamente com os fiscais procedam à gestão, acompanhamento e 
fiscalização do referido serviço e/ou objeto contratado.  

Art.  6° Esta Portaria  antra  em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2019. 

Aldair da Costa Sousa 
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO 

Portaria n° 188/2019 
Araguaina/TO, 31 de julho de 2019. 

"Dispõe sobre Concessão de Férias 
e Conversão em Abono Pecuniário a 
servidoras públicas efetiva e dá outras 
providências". 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, 

CONSIDERANDO o Artigo 32,  III,  alínea "a" do Regimento 
Interno da  Camara  Municipal de Araguaína e na Lei Municipal ;n° 
1.323/93, de 20.09.1993 que dispõe sobre o Estatutó dos Servidores do 
Município de Araguaina, e; 

CONSIDERANDO os Requerimentos de Férias das servidoras 
efetivas Adriana Rodrigues da Silva, Motorista Categoria  "AB",  matricula 
n° 1065849, lotada junto a Secretaria, referente ao período aquisitivo 
de 30/06/2018 a 30/06/2019 a partir do dia 01 de agosto de 2019 a 20 
de agosto de 2019, 20 (vinte) dias, bem como, a conversão em Abono 
Pecuniário de 10 (dez) dias, e Janayna de Carvalho Leite, Auxiliar 
Administrativo, matrícula n° 1065851, lotada junto ao Gabinete da 
Presidência, referente ao período aquisitivo de 30/06/2018 a 30/06/2019 
a partir do dia 01 de agosto de 2019 a 20 de agosto, 20 (vinte) dias, bem 
corno, a conversão em Abono Pecuniário de 10 (dez) dias; 

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão de 
Férias de servidores efetivos e comissionados deste Poder Legislativo. 

RESOLVE: 

Art.  1° CONCEDER FERIAS as servidoras efetivas ADRIANA 
RODRIGUES DA SILVA, Motorista Categoria  'AB",  matrícula n°1065849, 
lotada junto a Secretaria, referente ao período aquisitivo de 30/06/2018 a 

I - FISCAL: servidor com condições de acompanhar e fiscalizar 
o objeto licitado. É designado pelo Presidente da  Camara  plunicipal 
de Araguaína, responsável pela autorização da solicitaçãOo iodjp-V/_, 
serviço licitado; 	 ;" 	 • 

bÇ11  
Art.  3° Os Fiscais devem tomar providências no que_Salefere.-à 

execução do objeto licitado, acompanhamento da prestação do gbrviço,:.: 
obra, locação ou recebimento de objetos.  

Art.  4° Constituem atribuições do Fiscal: 
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