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Portaria nº 218/2022                                             

Araguaína/TO, 26 de setembro de 2022. 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E 

CONVERSÃO EM ABONO PECUNIÁRIO A 

SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO 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 Câmara Municipal de Araguaína e na 

Lei Municipal nº 1.323/93, de 20.09.1993 que dispõe sobre 

o Estatuto dos Servidores do Município de Araguaína, e; 

CONSIDERANDO o Requerimento de Férias do servidor 

efetivo Adeilson Veloso de Abreu, Técnico de Almoxarifado 

e Patrimônio, matrícula nº 1065827, lotado junto a 

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio, referente ao 

período aquisitivo de 10/04/2021 a 09/04/2022 a partir do dia 

03 de outubro de 2022 a 22 de outubro de 2022, 20 (vinte) 

dias, bem como, a conversão em Abono Pecuniário de 10 

(dez) dias tendo em vista a necessidade de realização de 

levantamento patrimonial para transição de gestão; 

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão 

de Férias de servidores efetivos e comissionados deste 

Poder Legislativo. 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS ao servidor efetivo 

ADEILSON VELOSO DE ABREU, Técnico de Almoxarifado 

e Patrimônio, matrícula nº 1065827, lotado junto a 

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio, referente ao 

período aquisitivo de 10/04/2021 a 09/04/2022 a partir do dia 

03 de outubro de 2022 a 22 de outubro de 2022, 20 (vinte) 

dias. 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos 

que seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais na Folha 

de Pagamento do servidor mencionado no art. 1º, bem 

como, converter em Abono Pecuniário o período de 10 (dez) 

dias do referido servidor. 

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

publicação, revogadas as disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 (vinte e seis) dias 

do mês de setembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 219/2022                                             

Araguaína/TO, 03 de outubro de 2022. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 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 Câmara Municipal de Araguaína/TO, 

e; 

R E S O L V E:  

Art. 1º EXONERAR o servidor FRANCIHERRISON 

SALES PEREIRA, matrícula nº 1066021, inscrito no CPF nº 

013.724.971-37 do cargo de provimento em comissão de 

Assessor de Relações Institucionais, lotado junto ao 

Gabinete da Presidência, nomeado através da Portaria nº 

082/2019, em 01 de fevereiro de 2019. 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 (três) dias do mês 

de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 
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Portaria nº 220/2022                                             

Araguaína/TO, 03 de outubro de 2022. 

Dispõe sobre Concessão de Férias a servidor 

público efetivo 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 Câmara Municipal de Araguaína e na 

Lei Municipal nº 1.323/93, de 20.09.1993 que dispõe sobre 

o Estatuto dos Servidores do Município de Araguaína, e; 

CONSIDERANDO o Requerimento de Férias do servidor 

efetivo estável Hilário Fernandes da Silva, vigilante, 

matrícula nº 1065371, lotado junto ao Serviço de Vigilância, 

referente ao período aquisitivo de 01/09/2021 a 31/08/2022 

a partir do dia 13 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 

2022, 20 (vinte) dias, bem como, conversão em Abono 

Pecuniário de 10 (dez) dias em regime de plantão 

considerando o número reduzido de Vigilantes; 

CONSIDERANDO o planejamento anual de concessão 

de férias de servidores efetivos, comissionados e 

contratados temporariamente deste Poder Legislativo no 

decorrer do exercício financeiro de 2022. 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS ao servidor efetivo estável 

HILÁRIO FERNANDES DA SILVA, vigilante, matrícula nº 

1065371, lotado junto ao Serviço de Vigilância, referente ao 

período aquisitivo de 01/09/2021 a 31/08/2022 a partir do dia 

13 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, 20 (vinte) 

dias; 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos 

que seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais na Folha 

de Pagamento, bem como, converter em Abono Pecuniário 

o período de 10 (dez) dias do servidor mencionado no art. 1º 

pelas razões a cima mencionadas. 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 (três) dias do mês 

de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 221/2022  

Araguaína/TO, 03 de outubro de 2022.  

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio a 

servidora efetiva Maria Braga Marinho, Técnico 

Legislativo e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 

1.323/1993 e do Decreto Municipal nº 376/2015;  

CONSIDERANDO o Decreto 376, de 15 de setembro de 

2015, que regulamenta os critérios de concessão de licença-

prêmio dos servidores efetivos no âmbito do Município de 

Araguaína;  

CONSIDERANDO o requerimento de solicitação de 

licença-prêmio da servidora efetiva Maria Braga Marinho, 

Técnico Legislativo, matrícula nº 1011202, referente ao 

período aquisitivo de 01/04/2010 a 31/03/2015 nos termos 

do Processo Administrativo nº 252/2022;  

CONSIDERANDO que a referida servidora preencheu 

todos os requisitos, conforme previsão legal na Lei Municipal 

nº 1.323/1993 para gozo de licença-prêmio; 

R E S O L V E:  

Art. 1º CONCEDER o gozo de LICENÇA-PRÊMIO a 

servidora efetiva estável MARIA BRAGA MARINHO, 

Técnico Legislativo, matrícula nº 1011202, referente ao 

período aquisitivo de 01/04/2010 a 31/03/2015, a partir do 

dia 03 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, 90 

(noventa) dias, nos termos do Processo Administrativo nº 

252/2022. 

Art. 2º Determinar à Coordenação de Recursos Humanos 

para que proceda com as anotações devidas.  

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 (três) dias do mês 

de outubro de 2022. 
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GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 222/2022  

Araguaína/TO, 03 de outubro de 2022.  

RETIFICA A PORTARIA Nº 003/2022, QUE 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA-

PRÊMIO AO SERVIDOR EFETIVO HILÁRIO 

FERNANDES DA SILVA, VIGILANTE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 

1.323/1993 e do Decreto Municipal nº 376/2015;  

CONSIDERANDO o Decreto 376, de 15 de setembro de 

2015, que regulamenta os critérios de concessão de licença-

prêmio dos servidores efetivos do Município de Araguaína;  

R E S O L V E:  

Art. 1º - Retificar a pedido, a Portaria nº 003/2022, de 05 

de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município 

de Araguaína, Edição nº 2.463, de 06 de janeiro de 2022, 

página 18 para que passe a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: “Art. 1º. [...], 1º a 30 de outubro de 2022, 30 

(trinta) dias”. 

Leia-se: “Art. 1º. [...], 02 de novembro a 1º de dezembro 

de 2022, 30 (trinta) dias”.  

Art. 2º Determinar à Coordenação de Recursos Humanos 

para que proceda com as anotações devidas no dossiê do 

referido servidor para controle administrativo.  

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário com 

efeitos retroativos ao dia 1º de outubro de 2022. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 (três) dias do mês 

de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

ABERTURA DOS ENVELOPES n° 05 CONTENDO OS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DEMAIS 

PROCEDIMENTOS 

A Câmara Municipal de Araguaína/TO, através da sua 

Comissão Permanente de Licitação, em atendimento às 

disposições legais e aos Princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Probidade Administrativa, 

Publicidade e Eficiência, torna público, para conhecimento 

de todos e dos licitantes participantes, a sessão para 

abertura dos envelopes n° 05 contendo os documentos de 

habilitação, do procedimento licitatório acima especificado, 

a qual será realizada em 11/10/2022 (onze de outubro de 

dois mil e vinte e dois), às 10:00h (dez horas), e cujo objeto 

é 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 Câmara 

Municipal de Araguaína - TO, conforme previsão de gastos 

contido na Resolução nº 368/2022 a qual “Disciplina a 

concessão da “Cota de Despesas da Atividade Parlamentar 

– CODAP”. Ante o exposto, fica marcado o procedimento e, 

pelo presente, dá-se ciência aos interessados, 

esclarecendo, ainda, que quaisquer informações 

complementares estarão à disposição, no Departamento de 

licitação da Câmara Municipal de Araguaína, situada na rua 

das Mangueiras, n° 10, Centro, Palácio Legislativo Dep. 

Darcy Marinho, 2° piso. Informações, esclarecimentos pelo 

telefone (63) 3416-0408 e pelo email oficial da Comissão 

Permanente de Licitações deste Poder Legislativo de 

Araguaína: licitacao@araguaina.to.leg.br 

Araguaína/TO, 04 de outubro de 2022. 

Eduardo Damázio Vitorino Coelho 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO DA TOMADA DE 

PREÇOS N° 001/2022 

Aos quatro dias do mês de outubro de 2022, nesta cidade 

de Araguaína, Estado do Tocantins, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 

Araguaína, localizada na Rua das Mangueiras, nº 10- Centro 

– Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho, Centro, reuniram-
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se a partir das 10:00h:00min, em sessão pública, os 

membros da Comissão Permanente de Licitação, 

EDUARDO DAMAZIO VITORINO COELHO – Presidente, 

FRANCISCO NETO DE CARVALHO - Membro e 

ROSIRENE CARDOSO LIMA SANTOS - Membro; abaixo 

assinados, encarregados nos termos do Processo de 

licitação, TOMADA DE PREÇO nº 001/2022, para proceder 

à abertura da concorrência, conforme aviso publicado no 

Diário Oficial do Município, para proceder à abertura e 

julgamento da Proposta de preços, destinada a Contratação 

de 01(uma) empresas (Agência de Publicidade) 

especializadas na prestação de serviços de publicidade para 

divulgação de atos, programas, serviços e campanhas da 

Câmara Municipal de Araguaína, 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, bem como atividades complementares 

pertinentes, com a finalidade de abertura dos envelopes de 

proposta de preços relativos à referida licitação, e que após 

a convocação compareceu a empresa e seu respectivo 

representante: 

H P LIRA AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADES EIRELI - 

ME 
08.940.631/0001-00 

CARLOS ALBERTO 
CARNEIRO DA SILVA 

PARENTE 

ALVARENGA & GOMES 
LTDA 

01.725.549/001-06 Não enviou representante 

DA 3ªSESSÃO:  

A Comissão Permanente de Licitação abre a terceira 

sessão para a abertura das propostas de preço, no qual as 

respectivas licitantes ofertarão o desconto sobre os itens do 

edital descritos a baixo:  

a) Desconto a ser concedido ao ANUNCIANTE, sobre 

os custos internos dos serviços executados por esta licitante, 

baseados na tabela Referencial de preços do Sindicato das 

Agências de Propaganda do Estado do Tocantins;  

b) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, 

incidentes sobre os preços de serviços especializados 

prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e a 

execução de pesquisas e de outros instrumentos de 

avaliação e de geração de conhecimento pertinentes á 

execução do contrato; 

c) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, 

incidentes sobre os preços de serviços especializados 

prestados por fornecedores, referentes a criação e ao 

desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação 

publicitaria, destinadas a expandir os efeitos das 

mensagens, em consonância com novas tecnologia;  

d) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, 

incidentes sobre os preços de serviços especializados 

prestados por fornecedores, referentes a produção e a 

execução técnica de peças e ou materiais;  

DOS PREÇOS: 

A Comissão procedeu com a respectiva abertura dos 

envelopes, tendo constado nas propostas das empresas 

habilitadas, que as mesmas ofertaram os valores conforme 

tabela abaixo: 

EMPRESA 
DESCONTO DADO PELAS EMPRESAS EM 

CADA ITEM DESCRITO ACIMA. 

H P LIRA AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADES EIRELI - ME 

item A 10%, item 15%, item C 15% e item D 
15% 

ALVARENGA & GOMES LTDA 
 

item A 30%, item B 5%, item C 5% e item D 
5% 

DO ENCERRAMENTO 

A Comissão decide, após analise das referidas propostas 

apresentadas, e sem questionamento de nenhum licitante, 

habilitar as mesmas, e concorda com as porcentagens 

apresentadas pelas empresas licitantes. E como não houve 

nenhum interesse em interpor recurso, esta Comissão 

decide pela suspensão dos trabalhos, e já marca para o dia 

11 de outubro de 2022, a sessão para recebimento e 

abertura dos envelopes de Habilitação. O resultado do 

julgamento será divulgado no Diário Oficial do Município e 

encaminhado via e-mail as empresas participantes. Nada 

mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata, que, após 

lida e achada em conforme, vai assinada pelo Presidente, 

membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes 

presentes. 

Araguaína-TO, 04 de outubro de 2022. 

EDUARDO DAMAZIO VITORINO COELHO 

Presidente 

FRANCISCO NETO DE CARVALHO 

Membro 
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ROSIRENE CARDOSO LIMA SANTOS 

Membro 

CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PARENTE 

H P LIRA AGÊNCIA DE PUBLICIDADES EIRELI – ME 

ALVARENGA & GOMES LTDA 

SEM REPRESENTANTE 
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