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VII — atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ 
ou recebimento dos materiais: 

VIII — observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados: 

IX — manifestar-se por escrito, mensalmente, na forma de 
relatório, acerca do referido ajuste contratual; 

X— exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua As 
suas  expenses.  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 clausulas contratuais, conforme determine 
o Art.  69, da Lei Federal n°8.666/1993.  

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

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

ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA 
Secretaria Municipal de Saúde 

Portaria n° 07/2021 

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Contrato n' 119/2021 
Processo n° 2021012635 
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde 
Q.ck-ltratado: IJ CASTRO CONSTRUTORA LTDA 

)to: serviços de engenharia para a reforma da Unidade Básica de 
ude (UBS) ALBENY SOARES DE PAULA 

Modalidade: Tomada de Preços 
Valor total: R$ 115.129,45 (cento e quinze mil e cento e vinte e nove reais 
e quarenta e cinco centavos) 
Data cia Assinatura: 06/12/2021 
Vigência: 06/12/2021 a 05/06/2022 
Dotação: 

AÇÃO • GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMARIA 

Funciortal Prograinatic:a 10.301.2060.2535 

Elernento de despesa 33.90.39 

Transferencia 	Fundo 	a 
Fundo de Recursos do 
SUS 	provenientes 	do 

Recurso Governo Federal — Bloco Fonte 040100000 Ficha 20210197 
de 	Custeio 	das 	Ações 
e 	Serviços 	Públicos 	de 
Saúde 

Signatário: Secretária Municipal de Saúde 

Araguaina - TO, 06 de dezembro de 2021. 

Publique-se 

ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA 
Secretaria Municipal de Saúde 

Portaria n° 07/2021 

PORTARINGAB/SMS N° 231 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

RESOLVE: 

Art.  1° - Designar os seguintes servidores, Sr. Matheus 
Fernandes Silva, Matricula n° 48.006, a Sra. Juliana Araújo Gomes, 
Matricula n' 43.311, para exercerem respectivamente o encargo de 
Fiscal e Suplente, atestadores do Contrato abaixo especificado. para 
fi,Innlizr400 0 scompanhameantc: do magrno. 	para fiscalização da 
execução da obra, o servidor, Sr. Pedro Henrique de Almeida Lacerda, 
Matricula n° 46.573, a fim de atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, de acordo com o Proc. n° 2021012635. 

N° CONTRATO EMPRESA CONTRATADA 

119/2021 IJ CASTRO CONSTRU7ORA LTDA 

Objeto: serviços de engenharia inerentes a Reforma da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) ALBENY SOARES DE PAULA  

Art.  2° - São atribuições do fiscal: 

I — acompanhai e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas nc Contrato; 

II — anotar em registro próprio, na forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito a Contratante sobre tais eventos; 

Ill — determinar providências para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de 
relatório A Contratante para apreciação, 

IV — relatar o resultado das medidas retificadores, de forma  
conclusive  ao prosseguimento ou não do contrato: 

V — opinar sobre a oportunidade e conveniéncia de prorrogações 
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a  Area  responsável 
para as providências  necessaries;  

VI—justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências 
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo; 

VII — atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ 
ou recebimento dos materiais; 

VIII — observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados: 

IX — manifestar-se por escrito, mensalmente, na forma de 
relatório, acerca do referido ajuste contratual; 

X— exigir que o contratado repare. corrija, remova ou substitua as 
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 clausulas contratuais, conforme determina 
o Art.  69. da Lei Federal n°8.666/1993.  

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

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

ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA 
Secretária Municipal de Saúde 

Portaria n° 07/2021 

IS 	! 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARAGUANA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021 

A  Camara  Municipal de Araguaina/TO, através de seu Pregoeiro Oficial. 
torna público aos interessados do ramo que fará realizar Licitação, na 
Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2021. do Tipo Menor Preço por 
Lote, sessão pública de licitação para o dia 30 de Dezembro de 2021, 
Quinta-feira, as 07h3Omin, no Departamento de Compras e Licitações. 
localizado no 20  Piso da Câmara Municipal de Araguaina. na  Rua das 
Mangueiras, n° 10, Palácio  Darcy  Marinho, Centro, Araguaina — TO. 
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da  
Camara  Municipal de Araguaina do Estado do Tocantins pelo período de 
12 (doze) meses. conforme as condições e especificações estabelecidas 
no Edita! de Licitação e seus respectivos anexos. 0 Edital de Licitação 
e seus respectivos Anexos estarão a disposição dos interessados 
no ramo do objeto da licitação no endereço mencionado a cima, no 
horário compreendido das 07h30m as 13h30rn deste Poder Legislativo, 
bem como no  email  licitação@araguaina.to.leg.br. Informações, 
esclarecimentos pelo telefone (63) 3416-0408. 

AraguainalTO, 16 de Dezembro de 2021.  

Wesley  Rafael Oiiveira Moreira 
Pregoeiro Oficial da  Camara  Municipal de Araguaina/TO. 

Portaria n° 284/2021 
AraguainalTO. '13 de dezembro de 2021. 

Dispõe sobre Concessão de Férias 
a servidor público efetivo e da outras 
providências". 

O Presidente da  Camara  Municipal de Araguafna, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuiç5es legais e constitucionais e, 

CONSIDERANDO o Artigo 32,  III,  al1nea "a" do  Regiment:,  
Interno da Cãrnara Municipal de Araguaina e na  Lo  i Municipal n'  

Duct  ment° assinado digitalmente conforme NI f' n" 2.200-2  tic  24/054.12W titic 

institui a InIracsrrutura  tic  chaves 	Brasileira -  ICI'  



Disputas envolveram competidores de diferentes entidades 

EXTRATO 00 EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
TOMADA DE PREÇOS N. 007/2021 

Adia-se aberta, no inuelciplo de GuaraVTO. licitaçáo na modalidade de Tomada de Preços. CO tipo  manor  
PREÇO GLOBAL. vISandd a contratacito de empresa do remo de construcao civil, para execu{Alo 
de  ogre  reforente a  construct.°  de ponte em concreto cobra o no Tranqueira. localizada na 
Avenida 13-02, Setor Piessava. zona  urbane  de Guaral/TO  Domain  especificações encontrarn-se 
no Ednal.  
Sera°  obsanzados os seguintes her/trios e delas: inicio da Sessfro para o erode...manta is 08 floras do 
dia 06/0112022 na Sede de Prefeilura Municipal de Guaral/TO. Sala do LicitaçOes, situada O An Bernardo 
Saytio.  sin.', Panto()  Pacifico Silva, Centro. GuaraUTO. 
O Edital  (Wert  ser  mikado  na Sala de Licilackes no endereço mencionado. ou era  vas  do portal eielnani- 
co wv.w.guarai.lo.gov.br, ou  Wilda  requisitado pelo  email.  liatacaoei guarai to.gov.tx. 

GuaraltTO. 16 ce aezembro de 2021.  
Clout. Roza  Lima 

Presidente  CPL  

AVISO DE LICITAÇA0 

O Municipio de Colinas do Tocantins/TO, toma público que realizará na sala da comissao 
permanente de licitações, a TOMADA DE PREÇOS PM-CO N° 007/2021. do tipo 
EXECUÇÃO DIRETA, MENOR PREÇO POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL. que tem 
como objetivo realizar a contratação de empresa para execução de serviços de engenharia 
para construção do portal de entrada da cidade bem como a iluminação de todo o perimetro 
urbano da BR 153, conforme plano de ação 09032021-013121, conforme Projeto Básico. 
Projetos de Engenharia, Memorial Descritivo. Memorial de Calculo. Planilha Orçarientbria e 
Cronograma Fisico-Financeiro e demais anexos do Edital. 0 certame  sera  realizado no da 
06/01/2022as 08h0Omin. 
0 editsl e seus anexos poderão ser obtidos, na junto ti Comissào Permanente de Licitações 
na Rua 23, número 1445, setor Aeroporto, CEP 77.760-000. Colinas do Tocantins/TO. ou 
através do  site  oficial do rnuniclpio https://colinas.to.gov.bd, solicitação formal através do a-
nus' liiklifgootOicolinos40.90,or oe airavee  Po  Cue  teEtiir,..ai..1124..Y...YeAti...te .ra 
SICAP-LCO, malsinformações (63)99961-0831. 

Colinas do Tocantins/TO. 16 de dezembro de 2021 

JOSEMAR CARLOS CASARIN 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇA0 
PREGÃO PRESENCIAL N•  007,2021 

ACAmara Mtusepai de Aragualna,10. atreves ct,oniu Pregoeiro  Olean.  Imita pUelico aes teressados do 
remo que tare realizar Licitacao. na Mcdalidade d. PragOo Presencial 017.2021. do l'ino  Maze' Pray.:  
por LOU*.  seesaw (Maids  de Outaçao Parou Ma  To rt,,  Dozembro de 2021. Ouintefeu a. es 0711.30,1,,,. 
Departamento de Commasa Llettações. lc-call:ado no 2' Piso da  Camara  Munivoal de Araguaina ei 
Rua  des  Mangueiras n° 10. Palacio  Darcy  Marinho. Centro, Aregunina - TO. oNefivando a conlraticai 
de emprese especiatizada na prosteete  in  sord0os do loceeee rict voicules. tiara  mender  as necessi-
dades da  Camara  Municipal de Araguaina  co  Estado do Tocantins  pen  parindo de 12 (doze) nv.ses. 
conformo as condições e especificaddes estabelecidas no  EC-tal do Ocrlacile e  sees respective& amt.  
O Edital de Liditecao e  taus  respeclives Anevos estarao á d.spos.çAo dos interessados no ramo do abjeto 
de licitache no endoreço rnencionado a  dime  no heqine CiOmpreendide das 01h3Ory Is I 303Orn desle 
Podar Logoletwo.  barn  come no  email  iicilactoVaraguanatoieg.br. InlonnaçOes esciarecimentos  pain  
lelefone (63) 3416-04013. 

AraguainafTC. 16  tie  Dczembro Cl, 2021.  
Wesley  Rafael Oliveira  Moroni  

Pregoeiro  Okla:  ou CAnlara Munkipal de Fira  aiina 70. 

AVISO DE ucri-Agko 

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL SRP 

O MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL. ESTADO DO TOCANTINS. alreuris do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAODE, por sitermOtho da Conesstio de Licnacao. tome pirtilico que fan3  main,  na  sale  da  reunite.,  dii 

ConvssAo Periwnente de 1.,ulac<ho -  CPL.  situaoo a Av Murilo Braga, 1887. Centro - Porto  National  - 

TO: 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP 001/2021  FMS,  dia  Sad.  dezembro de 2021 is 1100 horas. TIPO 

MAJOR DESCONTO SOBRE A TABELA UNITEX, 	o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRA REDE. COM  ENTREGA DE FORMA INTEGRAL 

CONFORME A SOLIC1TAC AO CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS LISUARIOS DO SUS. 
CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NESTE TERMO DE 
nr rcntur  on. 

Rah  rado do Colo .,truto ao .In mAinv ocOoeace,e1 te.gov.ur  co  ne Comssae do 1...cleeees  des  MOO/. 
12:00 horas de  seamen  r5 sexta-leira, e informae.aa airavns do  lone  (63) 3363 - 6000 formal 214 

Porto  Name&  • TO, 17 de dezembro de 2021 
WIlington loas Teixeira 

Presdante da Cornissao Licilacoes 

PALMAS, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 
	

ESPORTE 
	

JORNAL DAQ UI 11 

SELETIVA DEFINE JUDOCAS PARA 
ETAPA DA GYMNASIADE 2022 

COMPETIÇÃO 
ENVOLVEU ATLETAS 
DA CLASSE  SUB-18 

QUE REPRESENTARÃO 
°TOCANTINS 

Uma seletiva estadual realiza-
Palmas, esta semana, deli- 

, 	s judocas da categoria sub- 
i que representarão o Tocantins 
na etapa nacional da Gvmnasia-
de Fscolar 2022. 

A seletiva foi realizada pela 
Federação de  Judi)  do Estado do 
Incantins (Fejet), em parceria 
com a Federação Tocantinense 
de Desporto Escolar  (FIDE).  A 
competição envolveu judocas to-
ca tinenses da classe  sub-18 e de-
terminou a equipe que irá repre-
sentar o Estado na etapa nacio-
nal do evento multiesportivo es-
colar, previsto para ocorrer entre 
os dias 7e 26 de março, em Araca-
0, capital de Sergipe.  

Con  forme previsto no regula-
mento da seletiva estadual,  so  pu-
deram disputar as vagas, judo-
cas nascidos nos anos de 2004, 
2005 ou 2006 e que fossem, no 

• '  

Jonas  lrwing 
em disputa 
nacional 

O tocantinense lonas 

frwing Castro Ribeiro, de 

21 anos, participa hoje da 

Seletiva Nacional de judô - 

Projeto Paris 2021,,  Om  Pin- 

da onhangaba 	 O 

evento 6 realizado pela 

Confederação Brasileira 

..C.14). competiçflo def ini-

rã a composição da Sele0o 

Principal que representar 

o Brasil no CircuitollF a té o 

und iai de 2022. 

O itidOca de Palmas, faz 

parte 4o1.i.sporlz Cube Pi-

nhei ros, de São Paulo. 0 

atleta 601 do  ranking  2020 

no  Sub-21  Love.  

2022 da entidade, que pode, in-
clusive, envolver a participação 
de tocantinensesem uma compe-
tição internaciona I ." Deri tro das 
possibilidades, nos tivemos  urn  
2021 excelente. Realizamos duas 
etapas-teste do Tocantinense  
corn  louvor, algumas seletivas e 
o Exame de Graduação Superior, 
promovendo 27 judocas, um re-
corde ate então. E toda esta expe-
riência tem nos sido base para 
pensar 2022, que terá inicio para 
a Fejet já na segunda quinzena 
de janeiro, com o Shotyugueiko, 
evento que envolve uma semana 
de treinamentos intensivos nos 
três turnos. Será um novo ano  
corn  cursos e competições  den-
troe fora do Estado, talvez até fo- 

ra do Pais também, isto caso nos-
sos atletas se classifiquem para a 
etapa mundial do Gymnasiade, 
na França", enfatizou o Sensei 

Celso Galdino. 

GYMNASIADE MUNDIAL 
A etapa nacional da Gvm-

nasiade é organizada Pela 
Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar (CBDE) e 
vale vaga para o  Gymnasia-
de Mundial, urna realização 
da Federação Internacional 
do Desporto Escolar (1SF). 
Na edição 2022, as disputas 
internacionais estão previs-
tas para ocorrer na cidade de 
Normandi a, na França, entre 
os  dins  14 e22 de maio. 

Yonkvu, ou seja, gra-
duados na faixa laranja. As lutas 
aconteceram na sede do  Dojo'  Ju-
do Nipo, na Quadra 301 Norte, 
na a venida Teottinio Segurado. 

Ao todo, participaram da sele-
tiva nove judocas de diferentes 
entidades, sendo dois atletas do 
CEMIL Corpo de Bombeiros; 
um judoca do Colégio Batista de 
Palmas; um do Colégio Dom  Bos-
co,  também da Capital; dois do 

Colégio Marista de Palmas; um 
da Escola Munidpal  Darcy  Ribei-
ro e duas da Escola Municipal de 
Tempo Integral Lago Sul. 

De acordo com o presidente 
em exercício da Fejet, o Ko-
dansha de 6"  Dan,  Celso Galdino 
de Araújo, apesar das limitações 
impostas pela pandemia da co-
vid-19, o ano de 2021 rendeu posi-
tivas experiências que ajudarão 
na elaboração do calendário 

REPRESENTANTES DO TOCANTINS 

111 	 Akes Dionizio Sai itara (Peso rie 	k0) 
111 Maria  Hoar&  Borges ria  Siva  Rarrs (Leve; -52 kg 

• WiriaVit.nr a  COI ins  da Silva (Meio-mAclin; -571<o)  
▪ Eva  kieovanna 	Burgs  Sozres(Fesado: 	+7014  

Mathews  Pliellwoc tdendo-iça ai ma (Per, licio-leve: -60 <g) 
I  ;almond°  Araújo de Mouta (Leve: -66kg) 
• Ft  Pe dos Sailos 	(Me o--nedlo; -730) 
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