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As. 
      

irregularidades encontradas, as providências que determinam os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar 
por escrito a Diretoria Administrativa e Financeira do IMPAR sobre tais 
eventos;  

III  - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes imediatamente comunicar através de relatório 
A Diretoria Administrativa e Financeira do IMPAR para ciência e 
apreciação das providências; 

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato; 

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência do final 
da vigência, logo após encaminhar para Diretoria Administrativa e 
Financeira do IMPAR; 

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo; 

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados; 
VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 

créditos orçamentários para ele determinados; 
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de 

relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual: 

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou 
substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, nos termos do  art.  69 da Lei 
Federal 8.666/93.  

Art.  40  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir do dia 13 de junho de 2022. 

bem como, converter em Abono Pecuniário o período de 10 (dez) dias a 
servidora mencionada no  art.  10.  

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaina, 
Estado do Tocantins, aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 
Presidente da Câmara Municipal de Araguaina/TO. 

Portaria n° 246/2022 

 

Araguaina/TO, 08 de novembro de 2022. 

"Dispõe sobre nomeação de servidores 
para realização de procedimentos 
relativos à fiscalização de Contrato 
Administrativo n° 26/2022 celebrado 
entre a Câmara Municipal de 
Araguaina e empresa  HP  Lira Agência 
de Publicidade - Eireli e dá outras 
providências". 

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

RESOLVE: 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA — 
IMPAR, Araguaina, 09 de novembro de 2022. 

Art,  1° Nomear como Fiscais do Contrato Administrativo n° 
26/2022 celebrado entre a CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA e a 
empresa abaixo relacionada, conforme segue abaixo: 

  

Carlos Murad 
Presidente — IMPAR 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°026/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2022 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA-TO 
CONTRATADA:  HP  LIRA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE — EIRELI, 
CNPJ N°08.940.631/0001-00 
OBJETO: Constitui objeto deste, a contratação de 01 (uma) Agência de 
Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços de publicidade 
e divulgação dos programas, ações parlamentares dos Vereadores 
e campanhas institucionais da  Camara  Municipal de Araguaina/TO, 
conforme previsão de gastos contido na Resolução n° 321/2014 a qual 
"Disciplina a concessão da Cota de Despesas da Atividade Parlamentar 
— CODAP", bem como, Resolução n° 368/2022 e suas posteriores 
alterações, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital 
e seus Anexos, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, 
a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução extema e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de 
atender ao princípio da publicidade e ao direito A informação, de difundir 
ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em 
geral. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 0 presente contrato reger-se-á pelas 
disposições da Lei n° 12.232, de 29.04.10, e, de forma complementar, 
da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores. da Lei n°4.680 
de 18/06/1965; do Decreto n. ° 57.690 de 01/02/1966 e alterações 
posteriores. 
VALOR GLOBAL - R$ 1.392.600,00 (Um milhão trezentos e noventa e 
dois mil e seiscentos reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.031.2032.2.477 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.39.85 
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000.000000 — Impostos Não Vinculados 
ASSINATURA: 07 de novembro de 2022. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07 de novembro de 2022 a 06 de novembro 
de 2023, 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo 
entre as partes, nos termos do inciso II do  art.  57 da Lei n°8.666/1993. 
FiscAls; Abgail  DMZ  da Silva, Diretora de Comunicação, matricula n° 
1066173,  Jackson  Carneiro Monte', Diretor Administrativo, matricula n° 
1066240 e Marcianna da Silva Araújo, Superintendente, matrícula n° 
1066262.  

  

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARAGUANA 

 

Portaria n° 244/2022 

 

  

AraguaínafT0, 08 de novembro de 2022. 

 

  

'Dispõe sobre Concessão de Férias a 
servidora pública efetiva, conversão 
em abono pecuniário e dá outras 
providências". 

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

 

CONSIDERANDO o Artigo 32,  III,  alinea "a" do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Araguaina e na Lei Municipal n° 
1.323/93. de 20.09.1993 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do 
Município de Araguaina, e; 

CONSIDERANDO o Requerimento de Férias da servidora 
estável  Allele  de Oliveira Dias dos Angelos. Chefe de Secretaria, 
matricula n° 1009202, lotada junto A Secretaria, referente ao período 
aquisitivo de 17/03/2021 a 16/03/2022 a partir do dia 01 de dezembro de 
2022 a 20 de dezembro de 2022, 20 (vinte) dias, bem como, conversão 
em Abono Pecuniário de 10 (dez) dias; 

CONSIDERANDO o planejamento anual de concessão de férias 
da servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente 
deste Poder Legislativo no decorrer do exercício financeiro de 2022. 

 

  

RESOLVE: 

 

Art.  1° CONCEDER GOZO DE FERIAS a servidora estável 
ALIETE DE OLIVEIRA DIAS DOS ANGELOS, Chefe de Secretaria, 
matricula n° 1009202, lotada junto A Secretaria, referente ao período 
aquisitivo de 17/03/2021 a 16/03/2022 a partir do dia 01 de dezembro de 
2022 a 20 de dezembro de 2022, 20 (vinte) dias.  

 

 

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

 

 

I - FISCAL: Servidor com condições de acompanhar e fiscalizar 
o objeto licitado. E designado pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Araguarna, responsável pela autorização da solicitação do objeto/ 
serviço licitado; Art.  2° Determinar a Coordenação de Recursos Humanos que 

seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais na Folha de Pagamento, 
Documento assinado digitalmente conforme  MP  n°2.200-2 de 24/08/2001, que 
institui a infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - TCP 



Art.  3° 0 Fiscal deve tomar providências no que se refere A 
execução do objeto licitado, acompanhamento da prestação do serviço, 
obra, locação ou recebimento de objetos.  

Art.  4° Constituem atribuições do Fiscal: 
I - Verificar os recursos materiais e humanos empregados na 

execução dos contratos, quando for o caso; 
II - Verificar a forma de execução do objeto do Contrato ou 

documentos equivalentes, assim como, seguir as orientações previstas 
no Edital e Termo de Referência; 

Ill - Fiscalizar e avaliar o cumprimento de todas as obrigações 
contratuais e editalfcias; 

IV - Cobrar da contratada o cumprimento do Contrato 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 As obrigações assentadas no 
processo licitatário; e 

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

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

Art.  6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos ao dia 07 de novembro de 2022, revogando-se 
as disposições ao contrario. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaina, 
Estado do Tocantins, aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 
Presidente da  Camara  Municipal de AraguafnafT0 

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REFERENTE: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2022 
TOMADA DE PREÇOS N°001/2022 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA-TO 
CONTRATADA:  HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADE— EIRELI. 
CNPJ N°08.940.63110001-00 
OBJETO: Constitui objeto deste, a contratação de 01 (uma) Agência de 
Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços de publicidade 
e divulgação dos programas, ações parlamentares dos Vereadores 
e campanhas institucionais da  Camara  Municipal de Araguaina/TO, 
conforme previsão de gastos contido na Resolução n° 321/2014 a qual 
"Disciplina a concessão da Cota de Despesas da Atividade Parlamentar 
— CODAP", bem como, Resolução n° 368/2022 e suas posteriores 
alterações, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital 
e seus Anexos, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, 
a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de 
atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir 
ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em 
geral, 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 0 presente contrato reger-se-á pelas 
disposições da Lei n° 12.232, de 29.04.10, e, de forma complementar, 
da Lei n°8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, da Lei n°4.680 
de 18/06/1965; do Decreto n. ° 57.690 de 01/02/1966 e alterações 
posteriores. 
VALOR GLOBAL -  R$ 1.392.600,00 (Um milhAo trezentos e noventa e 
dois mil e seiscentos reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.031.2032.2.477 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.39.85 
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000.000000 — Impostos Não Vinculados 
ASSINATURA: 07 de novembro de 2022. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07 de novembro de 2022 a 06 de novembro 
de 2023, 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo 
entre as partes, nos termos do inciso II do  art.  57 da Lei n°8.666/1993. 
SIGNATARIOS:  Camara  Municipal de Aragualna  (Gideon  da Silva 
Soares, Presidente) e  HP  Lira Agência de Publicidade - Eireli (Carlos 
Alberto Carneiro da Silva Parente, Representante Legal da Agencia de 
Publicidades). 

PUBLICAÇÃO PARTICUL 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO 

0 Sr. Antônio Cunha Castro Neto, Cadastrado no CPF sob o n° 
288.593.086-15, toma público que requereu junto a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a Licença Ambiental 
de Regularização (LAR) para a atividade de Bovinocultura, no seguinte 
endereço Fazenda Nova Esperança, Loteamento Rios Lontra e 
Andorinha 50  Etapa, Zona Rural, Araguaina-TO. O empreendimento se 
enquadra na Resolução COEMA/TO n° 07/2005 e no Decreto Municipal 
de Araguafna 176/2019 que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO 

OATACADAO BARATAO LTDAcadastrada sob o CNPJ 12.402.398/0002-
52 com nome fantasia ATACADÃO BARATÃO torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente, a Licença Ambiental de Regularização (LAR), para a atividade 
de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentfcios - supermercados, no seguinte endereço Rua 
Ademar Vicente Ferreira, 6865, Chácara 238  LT  Santa Luzia, 77804-
115, Araguafna-TO. 0 empreendimento se enquadra na Resolução 
COEMA/TO n°07/2005 e no Decreto Municipal de Araguafna 176/2019 
que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO 

A COMAGRIL COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC. 
LTDA, cadastrada sob o CNPJ 00.273.011/0001-45, com nome fantasia 
00.273.011/0001-45, torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a Licença 
Ambiental de Regularização -LAR, para a atividade de Manutenção e 
reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, 
Manutenção e reparação de tratores agrfcolas, no seguinte endereço  
AV  SANTOS DUMONT, N°1647, Loteamento Manoel Gomes da Cunha, 
Araguafna - TO. 0 empreendimento se enquadra na Resolução COEMA/ 
TO n° 07/2005 e no Decreto Municipal de Araguafna 176/2019 que 
dispõem sobre o Licenciamento Ambiental. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados todos os associados para participarem da assembleia 
geral ordinária e extraordinária, para tratarmos de assunto concernente 
a eleição da nova diretoria, mudança estatutária e mudança de endereço 
e outros assuntos da: Artesão e Cultura "Associação de Reciclagem de 
Artesanato Sustentável de Rrtesão e Cultura de Araguafna 

As 20 horas da noite do dia 17 de novembro de 2022, na sede da: 
Artesão e Cultura, endereço rua tapajos n° 722 st Jardim Filadelfia CEP; 
77813160 Araguaina -TO 

1- ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
2- MUDANÇA NO ESTATUTO 
3- MUDANÇA DE ENDEREÇO 
4- PROJETOS FUTUROS 
5- OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE 

ARAGUAINA-TO, 21/10/2022 

CLEITON RAMOS DOS REIS 
CPF: 710.799.801-30 

PRESIDENTE 

SEMED - ESCOLAS MUNICIPAIS 

CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO  LIONS  CLUBE DE ARAGUAINA 
-CENTRO 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 
PREGÃO ELETRI:5NICO: N° 001/2022 
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