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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

 EDITAL Nº 001/2022 - SEMED

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUE 
ESTABELECE INSTRUÇÕES PARA SELEÇÃO 
DE MONITORES DE ATIVIDADES DE JORNADA 
AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS 
INTEGRADAS (SIN), NO ÂMBITO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MIRANORTE

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE MIRANORTE, 
no uso de suas atribuições legais conferida pelo Decreto nº 006 de 01 janeiro de 
2021 e em consonância com a LEI MUNICIPAL Nº 489/2020 de 21 de fevereiro 
de 2020, publicada no Diário Ofi cial do Município nº 426, de 26 de fevereiro 
de 2020, no endereço eletrônico https://miranorte.to.gov.br/diario-ofi cial, torna 
público o presente Edital que estabelece instruções destinadas à realização de 
Processo Seletivo Simplifi cado (PSS), visando às contratações temporárias para 
exercer a função de Monitor de Atividades de Jornada Ampliada do Programa 
Educacional Salas Integradas (SIN) de acordo com as normas instituídas neste 
Edital.

1. DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS 
(SIN) 

1.1. O Programa Educacional Salas Integradas (SIN), tem por 
fi nalidade a formação de novas habilidades, conhecimentos e a melhoria dos 
resultados dos indicadores educacionais dos alunos da rede municipal de ensino, 
por intermédio da expansão do período de permanência diária nas atividades 
socioeducativas promovidas na jornada ampliada  pelas unidades educacionais.

2. DA SELEÇÃO
2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas temporárias 

de Monitores de Atividades de Jornada Ampliada no âmbito do Município de 
Miranorte - Tocantins, a serem distribuídas nas escolas urbanas.

2.2. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção de 
monitores:

Ser brasileiro (a);
Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
Estar em dia com as obrigações militares, para sexo masculino;
Estar quite com a Justiça Eleitoral;
Ser Pedagogo (a), Normalista (nível superior ou médio), estar 

cursando Pedagogia a partir do 4° período de Pedagogia ou outros cursos de 
Licenciaturas;

2.3. O Processo Seletivo Simplifi cado para Monitor de Atividades 
de Jornada Ampliada será organizado pela Secretaria Municipal da Educação 
de Miranorte e Comissão Permanente, nomeada pelo Decreto nº 096/2022, de 
04 de fevereiro de 2022. 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES DE ATIVIDADES 
DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS 
INTEGRADAS (SIN)

3.1. Participar da elaboração do plano escolar;
3.2. Elaborar e executar os conteúdos referentes à regência de classe 

e/ou aula e atividades afi ns;
3.3. Observar os alunos a fi m de identifi car necessidades e carências de 

ordem social, psicológica, material ou de saúde, que interfi ram na aprendizagem 
e encaminhá-los a direção da unidade escolar;

3.4. Participar dos conselhos de classe; executar e manter atualizados 
os registros escolares e os relativos à suas atividades específi cas e fornecer 

 DECRETO Nº130/2022
Miranorte-TO, 25 de fevereiro de 2022

“Dispõe sobre Ponto Facultativo nas repartições públicas 
municipais, no período que menciona e dá outras 
providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e art. 37 da 
Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o dia 01 de março de 2022 (terça-feira), é 
destinado em todo Território nacional às comemorações carnavalescas, uma das 
principais manifestações populares da cultura brasileira;

CONSIDERANDO que o carnaval é uma festa tradicionalmente 
popular, comemorada em todo o país, na qual toda população se integra em 
clima de festa e alegria;

CONSIDERANDO que é o dever do Poder Público colaborar para o 
pleno êxito das festividades populares;

DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas 

municipais da administração direta e indireta no dia 28/02/2022 (segunda-feira) 
e no dia 01/03/2022 (terça-feira), retornando o atendimento ao público no dia 
02/03/2022 (quarta-feira), a partir das 07h.

Art. 2º - Excluem-se do ponto facultativo os serviços essências e 
de interesse público, prestados pelo município à população, que deverão ser 
realizados normalmente, como atendimento em hospitais, serviços de obras, 
coleta de lixos, limpeza urbana e congênere.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do mês 
de fevereiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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informações conforme as normas estabelecidas;

3.5. Incentivar hábitos de ordem e asseio aos educandos e zelar pela 
limpeza no ambiente de trabalho e pela economia e conservação do material 
sob sua responsabilidade; 

3.6. Sugerir a aquisição do material didático, em geral, necessário ao 
aprimoramento do processo educativo.

4. DA DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÕES:
4.1. A divulgação deste edital acontecerá no período de 25/02 a 02 

de março de 2022.
4.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação 

tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais 
não poderá alegar desconhecimento.

4.3. As inscrições serão realizadas de forma presencial, na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Bernardo Sayão, Nº 
226, Centro de Miranorte-TO, nos dias 03, 04 e 07 de março de 2022.

4.4. Não será cobrada taxa de inscrição.
4.5. No ato da inscrição o candidato deverá:
a) Preencher integralmente a Ficha de Inscrição, conforme Anexo 

II deste Edital; 
b) Entregar em envelope a Ficha de Inscrição (Anexo II), o Formulário 

do Currículo (Anexo III), devidamente preenchidos e assinados, junto com a 
documentação abaixo relacionada:

I - Carteira de Identidade (frente e verso);
II - CPF;
III - Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral;
IV - Comprovante de residência;
V - Diploma (para candidatos graduados em Artes, Música, 

Licenciatura, Normal Superior ou Magistério Médio; ou Declaração quando se 
tratar de estudante universitário);

VI - Documento comprobatório de experiência docente, expedido 
pelo Órgão Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da 
atividade, em papel timbrado, datado e assinado pelo Gerente do Departamento 
de Pessoal, Recursos Humanos do órgão equivalente, Chefe Imediato, Diretor 
ou Secretário Geral da Unidade Educacional, contendo o período de início e 
término do contrato. 

VII - Certidão de Antecedentes Civis e Criminais 
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.

php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj_online
4.6. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo 

Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, ficando 
a Comissão Permanente de Seleção no direito de excluí-lo, caso comprove 
inveracidades das informações.

4.7. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a 
documentação exigida.

5. DA SELEÇÃO
5.1. A seleção se dará em duas etapas: classificatória e eliminatória, 

realizada por meio da análise de currículo e entrevista, cuja pontuação máxima 
será 13 (treze) pontos de acordo com o Anexo I, obedecendo o cronograma 
deste Edital.

5.2. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste 
Edital.

5.3. O resultado será publicado na sede da Secretaria Municipal da 
Educação de Miranorte e no Portal da Prefeitura http://miranorte.to.gov.br, por 
ordem de classificação.

5.4. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, o candidato que 
tenha a maior idade.

5.5. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados 
constituindo assim o banco de Monitores de Atividades de Jornada Ampliada do 
Programa Educacional Salas Integradas (SIN) do Município de Miranorte-TO.

5.6. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e 
disponibilidade do candidato, bem como a necessidade das unidades escolares, 
sendo a contratação imediata dos vinte e cinco primeiros classificados.

5.7.  A Publicação da classificação Provisória da Análise Curricular 
será realizada no dia 10 de março de 2022, após as 18h no endereço http://
miranorte.to.gov.br.

5.8. Prazo de entrega de recursos até às 15 h do dia 11 de março de 
2022, na sede da SEMED.

Somente participará da entrevista, o candidato que atingir no mínimo 
3 pontos.

5.10. Os candidatos selecionados na primeira etapa serão convocados 
para a segunda etapa que será realizada nos dias 14 e 15 de março 2022, na 
sede da SEMED.

5.11. A publicação da classificação final será realizada dia 16 de 
março de 2022 em lista única, por ordem decrescente de pontos, somente 
após a homologação da classificação final os candidatos estarão aptos a serem 
convocados para comprovação de títulos e documentos.

5.12. Prazo de entrega de recursos até às 15 h do dia 17 de março de 
2022, na sede da SEMED.

5.13. Após a análise conclusiva dos recursos, o resultado da 
classificação final será homologado e publicado no Diário Oficial do Município 
de Miranorte, endereço eletrônico http://miranorte.to.gov.br, no dia 17 de março 
de 2022. 

6. DA LOTAÇÃO
6.1. A lotação obedecerá a ordem de classificação dos candidatos 

aprovados na seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 2.2. 

deste Edital.
6.2. Será reservado o percentual de 2% (dois por cento) das carências 

surgidas aos portadores de deficiência física, ficando a lotação vinculada à 
ordem decrescente de classificação dos deficientes físicos e à capacidade para 
exercício da função.

6.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes 
no item 2.2. deste Edital, assinarão o Contrato como Monitor de Atividades de 
Jornada Ampliada do Programa Educacional Salas Integradas (SIN), conforme 
Minuta de Contrato (Anexo IV), tem durabilidade até 31/12/2022, período este 
que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes a serem estabelecidas 
pela Secretaria Municipal de Educação.

6.4. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato 
classificado segundo a ordem decrescente de pontos.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1. O Processo Seletivo Simplificado é destinado a selecionar 

profissionais para atuarem em instituições da Rede Pública Municipal de 
Ensino de Miranorte, exclusivamente para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, suprindo as vagas de Monitor de Atividades de 
Jornada Ampliada do Programa Educacional Salas Integradas (SIN), existentes 
em todo o território do município, mediante contratação temporária nos moldes 
da Lei Municipal nº 489, de 21 de fevereiro de 2020. 

7.2. O monitor contratado estará vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social, cujas contribuições serão recolhidas durante a vigência da 
contratação.

7.3. Antes de se inscrever no PSS, o candidato deve observar de que 
preenche ou preencherá, até a data da convocação, todos os requisitos exigidos 
para a contratação. 

7.4. Ao realizar e finalizar a inscrição, o candidato manifestará sua 
concordância com todos os termos deste Edital sobre o qual não poderá alegar 
desconhecimento. 

7.5. A participação dos candidatos no PSS não implica obrigatoriedade 
na sua contratação, ocorrendo apenas expectativa de convocação e contratação. 
Fica reservado à Secretaria Municipal da Educação de Miranorte - SEMED 
o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às 
necessidades do serviço, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação 
final e ao prazo de validade, conforme item 7.9 deste Edital. 

7.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 
publicação de todos os atos referentes a este PSS por meio do endereço eletrônico 
http://miranorte.to.gov.br.

7.7. Caberá a Secretaria Municipal de Educação - SEMED divulgar 
em quais estabelecimentos de ensino haverá necessidade dos Monitores de 
Atividades de Jornada Ampliada. 

7.8. Será admitida a impugnação deste Edital no prazo de 1 (um) 
dia útil a partir do primeiro dia útil seguinte a sua publicação no Diário Oficial 
do Município de Miranorte. A impugnação deverá ser elaborada por escrito, 
devidamente fundamentada, e protocolada na sede da Secretaria Municipal da 
Educação de Miranorte até às 15 horas do último dia do prazo.

7.9. O Processo Seletivo Simplificado, disciplinado por este Edital, 
terá validade até 31/12/2022.

7.10. Comissão Permanente de Seleção está apta a esclarecer dúvidas 
sobre o referido edital.

8. VAGAS, CARACTERÍSTICAS, REMUNERAÇÃO E FUNÇÃO:
8.1. Vagas, características e remuneração

Vagas
25 (vinte e cinco) vagas, que estará condicionada à necessidade de contratações na Rede 
Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2022 e ao contido no Item 7.7 deste Edital.
10 (dez) vagas cadastro de reserva ficará no banco de dados da Secretaria Municipal de 
Educação que convocará conforme item 7.7 deste Edital.

Função/Carga Horária Monitor de Atividades de Jornada Ampliada: 20 (vinte) horas semanais.
Escolaridade mínima Os requisitos mínimos para inscrição constam nos Anexos deste Edital e na tabela de 

avaliação de títulos do Anexo I.
Vencimentos R$ 1.212,00.  

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SIMPLIFICADO DE 
SELEÇÃO PARA MONITORES DE ATIVIDADES DE JORNADA 
AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS 
(SIN)

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 25/02/2022

DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 25/02 A 02/03/2022                                                                   

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 03, 04 E 07/03/2022

ANÁLISE CURRICULAR 08 E 09/03/2022

PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DA ANÁLISE CURRICULAR 10/03/2022

RECURSOS 11/03/2022

ENTREVISTA 14 E 15/03/2022

PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 16/03/2022

RECURSOS 17/03/2022

ANÁLISE DE RECURSOS 17/03/2022

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 17/03/2022

CONTRATAÇÃO 21/03/2022

Miranorte-TO, 25 de fevereiro de 2022.

Célia Marques da Silva
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Secretária Municipal de Educação de Miranorte

Decreto nº 006 de 01 de janeiro de 2021

ANEXO I

PRIMEIRA ETAPA
QUADRO DE PONTUAÇÃO 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de Graduação em Artes, Música, Licenciatura, Normal 
Superior ou outras licenciaturas 3 pontos

Ensino Médio na modalidade Magistério 1 pontos

Graduando em Pedagogia ou outras licenciaturas
4° ao 6° período máximo 1 ponto. A 
partir do 7° período 2 pontos. (máximo 
de 2 pontos)

Experiência em docência 2 pontos
Experiência em monitoria em programas educacionais 1 ponto
TOTAL 9 Pontos

SEGUNDA ETAPA
QUADRO DE PONTUAÇÃO 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO
Entrevista 4 pontos
TOTAL 4 Pontos

Somente participará da entrevista, o candidato que atingir no mínimo 
3 pontos.

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 

1. IDENTIFICAÇÃO:
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________
FILIAÇÃO: _______________________________________________
________________________________________________________
RG: _______________________ SSP/______ CPF: ______________ 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: _________________________________
_________________ Nº ____________ 
BAIRRO OU DISTRITO: ____________________________________
_________________________________
FONE: ____________________ CELULAR: _____________________
________________________________
E-MAIL: _________________________________________________
_________________________________ 

2. POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO MONITOR 
DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA 
EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS (SIN)?
(  ) SIM. 
(  ) NÃO.
 
3. POSSUI NECESSIDADE ESPECIAL? (   ) SIM.      (  ) NÃO.

ASSINATURA DO CANDIDATO _______________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

1. NOME DO CANDIDATO:
________________________________________________________

2. POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO 
MONITOR DE ATIVIDADE DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA 
EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS (SIN)? 

(  ) SIM. 
(  ) NÃO 
3. POSSUI NECESSIDADE ESPECIAL? (   ) SIM.      (  ) NÃO.

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: ______________________

_______________________________

ANEXO III
CURRÍCULO MONITOR DE ATIVIDADES DE JORNADA 

AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS 
(SIN)

E u , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _______________________________________, RG____________________, 
CPF ______________________ declaro entregue o(s) documento(s) 
comprobatórios(s) abaixo assinalados:

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO COMPROVANTE
Diploma de Graduação em Artes, Música, 
Licenciatura, Normal Superior ou outras 
licenciaturas.

Ensino Médio na modalidade Magistério.

Graduando em Pedagogia ou outras 
licenciaturas.

Experiência em docência.

Experiência em monitoria em programas 
educacionais.

Entrevista.

TOTAL

O preenchimento da pontuação é de responsabilidade da comissão 
da seleção.

Miranorte -TO, ____ de ___________ de 2022.
_________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO IV

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022 - ADMISSÃO 
TEMPORARIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE, pessoa jurídica 
de direito público interno, com CNPJ nº 02.070.720/0001-59 e sede à Rua 03, 
nº 414 – centro – Miranorte-TO, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, no exercício de seu mandato político, doravante denominado 
CONTRATANTE e do outro o(a) Sr(a). _____________________________, 
brasileiro(a), portador do CPF nº ____________, residente e domiciliado(a) nesta 
cidade, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), para os efeitos deste ato, 
ajustam e acordam a contratação de serviço, por prazo determinado, nos termos 
do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, da Lei 
Municipal nº 443/2017, de 04 de janeiro de 2017 e demais disposições legais 
aplicáveis, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Observados os princípios constitucionais da isonomia, legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade e nos termos do art. 5º da Lei Municipal 
nº 182/2006, art. 27 º da Lei municipal nº. 464/2018 e especificamente a Lei 
nº489/2020 de 21 de fevereiro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - CARGO/LOTAÇÃO:
O contratado(a) ocupará o cargo de  MONITOR DE ATIVIDADES 

DE JORNADA AMPLIADA lotado(a) na Secretaria Municipal da Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO:
O prazo de validade deste contrato é de _____ de _______ de 2022 

a  _____ de ________ de 2022, podendo ser prorrogado por igual período, nos 
termos da lei.

CLÁUSULA QUARTA - VENCIMENTO:
Durante o prazo mencionado na Cláusula Terceira, o(a) 

CONTRATADO(A)receberá  vencimento mensal sempre em isonomia com a 
referência inicial de cargo de provimento efetivo correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - REGIME JURÍDICO:
O regime jurídico do(a) CONTRATADO(A) é de natureza 

administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se naquilo 
que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres 
referidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Miranorte (Lei 
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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022

Chamada Pública n.º 01/2022 para aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei 
n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 
atualizada pela Resolução n.º 04 do FNDE, de 2 de abril de 2015.

A Secretaria Municipal de Educação de Miranorte/TO torna pública 
para conhecimento dos interessados a Chamada Pública para aquisição de gêneros 
alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e 
na Resolução CD/FNDE nº 26 de junho de 2013, atualizada pela Resolução nº 04, 
de 2 de abril de 2015. O edital que estabelece as condições e demais informações 
necessárias, poderão ser retirados na Secretaria Municipal de Educação de 
Miranorte/TO, com sede na Avenida Bernardo Sayão n.º 226, Centro, no horário 
das 07:00 h às 13:00 h, de segunda a sexta-feira. A documentação de habilitação 
e o Projeto de Venda deverão ser entregues no período de 03 a 22 de março de 
2022, das 07:00 h as 13:00 h, na sede da Secretaria Municipal de Educação de 
Miranorte/TO.

Miranorte /TO, 25 de fevereiro de 2022.
________________________________________

CÉLIA MARQUES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação

DECRETO N.º 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009, RESOLUÇÃO 
CD/FNDE Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013 ATUALIZADA PELA 

RESOLUÇÃO N.º 04 DO FNDE, DE 2 DE ABRIL DE 2015.

 O Fundo Municipal de Educação de Miranorte/TO, pessoa jurídica 
de direito público, com sede à Avenida Bernardo Sayão nº 226, Centro, inscrito 
no CNPJ sob n.º 21.523.591/0001-51, representado neste ato pela Secretária 
de Educação, a Senhora CÉLIA MARQUES DA SILVA, no uso de suas 
prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 

e na Resolução FNDE n° 26 de 17 de junho de 2013, atualizada pela Resolução 
nº 04, de abril de 2015, vem realizar Chamada Pública para aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNAE, durante o período de dez (10) meses. Os interessados (Grupos Formais, 
Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para 
habilitação e Projeto de Venda no período de 03 a 22 de março de 2022, das 
07:00 h às 13:00 h, sendo que abertura dos envelopes dos projetos de venda no 
dia 23 de março às 16:00 horas na sede da Escola Municipal de Tempo Integral 
Antonio Pereira de Sousa, na Avenida Alfredo Nasser, Nº 200, Centro.

1. OBJETO
O objetivo da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme 
especificações dos gêneros alimentícios abaixo, priorizando a demanda da 
Secretaria Municipal de Educação de Miranorte/TO.

Nº Produto Unid. Quant.
Preço de Aquisição 
(R$)

Unitário Valor Total

01

ABACAXI, de primeira, grande, in natura, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas.

KG 6.000 3,79 22.740,00

02

ABOBORA COMUM (MADURA), com casca sem brilho, 
firme, tamanho grande uniforme, sem ferimento ou defeito, 
intactas e bem desenvolvidas, livre de terras ou corpos 
estranhos aderentes a superfície externa.

KG 3.000   3,00   9.000,00

03
ALFACE, de primeira, em pé, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. KG 1.000 14,69 14.690,00

04

BANANA PACOVAN, fruto médio, limpo e acondicionado 
de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos; 
íntegro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e 
corpos estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico.

KG 6.000 3,73 22.380,00

05

CHEIRO VERDE, hortaliças frescas, com folhas íntegras 
e de primeira qualidade; limpa, lavada ou escovada, 
coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, 
larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.

KG 1.000 16,03 16.030,00

06

COUVE, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de 
primeira qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração 
uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica 
ou biológica. Podendo ser orgânico.

KG 1.000 14,54 14.540,00

07

MAMÃO PAPAIA, fruto de tamanho médio, com 
características íntegras e de primeira qualidade; fresco, 
de vez (por amadurecer), limpo, coloração uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo; aroma, cor e sabor 
típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, 
larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.

KG 6.000 8,51 51.060,00

08
MANDIOCA COM CASCA, fresca, minimamente 
processada e higienizada, com as características 
organolépticas mantidas. KG 800 3,42 2.736,00

09

MARACUJÁ, fruto de tamanho médio, com características 
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração 
uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, com grau 
de maturação que permita o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo; isento de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 
Podendo ser orgânico.

KG 4.000 14,70 58.800,00

10
MELANCIA, de primeira, in natura de tamanho médio, 
no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, livres de resíduos de fertilizantes. KG 11.000 2,30 25.300,00

11

LARANJA, de primeira, in natura, com grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação e, condições adequadas para o consumo, 
ausência de sujidades, parasitas e larvas.

KG 6.000     2,96
 
17.760,00

12 MEL, - Mel de abelha natural puro, sem conservantes e 
aditivos, em embalagem com tampa. KG 200 34,40 6.880,00

Nº 520/2021).

CLÁUSULA SEXTA - REGIME PREVIDENCIÁRIO:
O CONTRATADO(A)vincula-se ao Regime Geral de Previdência 

Social, contribuindo obrigatoriamente para o INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - ATO AUTORIZADOR:
Este contrato é celebrado conforme os termos da autorização constante 

no Decreto nº. _______________, publicado no DOEM  nº. _________.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO/EXONERAÇÃO
O presente contrato poderá ser rescindido:
I - por determinação legal;
II - a pedido do CONTRATADO(A);
III - pelo término do prazo fixado como vigência do contrato;
V - antecipada e unilateralmente, mediante decreto da autoridade 

competente.

CLÁUSULA NONA - FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 

para dirimir as controvérsias oriundas deste contrato.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente 

contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas 
abaixo assinadas. 

Miranorte-TO, ____  de ___________ de 2022.

______________________________    ____________________
CELIA MARQUES DA SILVA    ANTONIO  CARLOS MARTINS REIS
         Gestor do Fundo Prefeito Municipal

____________________________________________                            
TESTEMUNHAS:

01 - ______________________________         
                       Contratado(a)                                                   
02 - ________________________________
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13
MILHO VERDE EM ESPIGA, in`natura de boa qualidade, 
grãos sem ferimentos, firmes, sem manchas e coloração 
uniforme, com palha. KG 5.000 4,40 22.000,00

14

MANGA, de primeira, in natura, com grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação e, condições adequadas para o consumo, 
ausência de sujidades, parasitas e larvas.

KG 3.000 4,40 13.200,00

*Preço de aquisição a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar, 
tem como referência a lista de cotação de produtos da Secretaria Municipal 
de Educação de Miranorte-TO. (Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013, 
Art.29, §3º).

2. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do FNDE/PNAE 0202.00.000

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua 

produção agrícola na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e 
Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE nº 26 de 17 de 
junho de 2013.

3.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
INDIVIDUAL (não organizado em grupo).

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os 
documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido 

nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com 
assinatura do agricultor participante;

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando for o caso; 

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda. 

3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, 

emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com 
assinatura de todos os agricultores participantes;

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando for o caso; 

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues 
são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos 

abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 

CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido 

nos últimos 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à 

Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade 

registrada no órgão competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos associados/cooperados; VII – a declaração do seu representante 
legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de 
venda de seus cooperados/associados.

VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando for o caso; e

4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos 

Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo IV (modelo da Resolução 
FNDE n.º 26 de 17 de junho de 2013). 

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada 
em sessão pública e registrada em ata após o término do prazo de apresentação 
dos projetos.  O resultado da seleção será publicado 05 dias após o prazo da 
publicação da relação dos proponentes e no prazo de 05 dias o(s) selecionado(s) 
será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).

4.3 – O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) 
selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.

 

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar 
fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o 
CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 

 4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos 
constatada na abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo 
para sua regularização de até 02 dias, conforme análise da Comissão Julgadora.

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: 

grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, 
grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. 

5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de 
prioridade para seleção:

I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre 
os demais grupos. 

II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá 
prioridade sobre o do estado e do País. 

III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de 

prioridade para seleção:
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como 

orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 
2003;

III – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de 
Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais 
(agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – 
DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais 
(detentores de DAP Física);

Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos 
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser 
complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios 
de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.

5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade 
organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 
empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP 
Jurídica.

 5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado critério de 
classificação por produtor em primeiro, segundo e terceiro lugar, levando em 
consideração a produção permanente no período de vigência da chamada pública.

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
O(s) fornecedor(es) classificado(s) em primeiro lugar  deverão 

entregar as amostras indicadas no quadro abaixo na Sede da Escola Municipal 
de Tempo Integral Antonio Pereira de Sousa, na Avenida Alfredo Nasser, Nº 
200, Centro, no dia 23 de março de 2022, às 16:00 horas, na hora da abertura 
dos envelopes, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, os 
quais deverão ser submetidos a testes necessários, imediatamente após a fase 
de habilitação. O resultado da análise será publicado em 05 dias após o prazo 
da apresentação das amostras.

Nº Produto

01
ABACAXI, de primeira, grande, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas.

02 ABOBORA COMUM (MADURA), com casca sem brilho, firme, tamanho grande uniforme, sem ferimento ou 
defeito, intactas e bem desenvolvidas, livre de terras ou corpos estranhos aderentes a superfície externa.

03 ALFACE, de primeira, em pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. 
Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

04

BANANA PACOVAN, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou 
biológicos; íntegro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência 
de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico.

05

CHEIRO VERDE, hortaliças frescas, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, lavada ou 
escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos 
à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 
Podendo ser orgânico.

06
COUVE, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração 
uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.

07

MAMÃO PAPAIA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco, 
de vez (por amadurecer), limpo, coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; aroma, 
cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos 
à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 
Podendo ser orgânico.

08 MANDIOCA COM CASCA, fresca, minimamente processada e higienizada, com as características 
organolépticas mantidas.

09

MARACUJÁ, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco, 
limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, com grau de maturação que permita 
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões 
de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
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10 MELANCIA, de primeira, in natura de tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, 
sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes.

11 LARANJA, de primeira, in natura, com grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação e, condições adequadas para o consumo, ausência de sujidades, parasitas e larvas.

12 MEL, - Mel de abelha natural puro, sem conservantes e aditivos, em embalagem com tampa.

13 MILHO VERDE EM ESPIGA, in`natura de boa qualidade, grãos sem ferimentos, firmes, sem manchas 
e coloração uniforme, com palha.

14 MANGA, de primeira, in natura, com grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação e, condições adequadas para o consumo, ausência de sujidades, parasitas e larvas.

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma 

abaixo:

Produtos
Quantidade Local da entrega Periodicidade 

de  en t rega 
( s e m a n a l , 
quinzenal)

ABACAXI, de primeira, grande, in natura, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

6.000
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

ABOBORA COMUM (MADURA), com casca sem brilho, 
firme, tamanho grande uniforme, sem ferimento ou defeito, 
intactas e bem desenvolvidas, livre de terras ou corpos 
estranhos aderentes a superfície externa.

3.000
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

ALFACE, de primeira, em pé, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. 1.000

S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

BANANA PACOVAN, fruto médio, limpo e acondicionado 
de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos; 
íntegro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e 
corpos estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico.

6.000 S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

CHEIRO VERDE, hortaliças frescas, com folhas íntegras e 
de primeira qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração 
uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser orgânico.

1.000
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

COUVE, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de 
primeira qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração 
uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser orgânico.

1.000

S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

MAMÃO PAPAIA, fruto de tamanho médio, com 
características íntegras e de primeira qualidade; fresco, 
de vez (por amadurecer), limpo, coloração uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo; aroma, cor e sabor típicos da 
espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser orgânico.

6.000 S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

MANDIOCA COM CASCA, fresca, minimamente processada 
e higienizada, com as características organolépticas 
mantidas. 800

S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

MARACUJÁ, fruto de tamanho médio, com características 
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração 
uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, com grau 
de maturação que permita o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.

4.000 S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

MELANCIA, de primeira, in natura de tamanho médio, 
no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, livres de resíduos de fertilizantes. 11.000

S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

LARANJA, de primeira, in natura, com grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação e, condições adequadas para o consumo, 
ausência de sujidades, parasitas e larvas. 6.000

S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

MEL, - Mel de abelha natural puro, sem conservantes e 
aditivos, em embalagem com tampa.

200

S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

MILHO VERDE EM ESPIGA, in`natura de boa qualidade, 
grãos sem ferimentos, firmes, sem manchas e coloração 
uniforme, com palha. 5.000

S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

MANGA, de primeira, in natura, com grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação e, condições adequadas para o consumo, 
ausência de sujidades, parasitas e larvas.

3.000
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
E d u c a ç ã o  d e 
Miranorte

Semanal

 
8. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até 20 dias após a última entrega do mês, 

através de transferência bancária, mediante apresentação de documento fiscal 
correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, 
para cada faturamento.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.  A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes 

locais:
Secretaria Municipal de Educação de Miranorte/TO, das 07:00 às 

13:00 de segunda a sexta.
9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na 

legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos 
de origem animal e vegetal. 

9.2.  O limite individual de venda do agricultor familiar e do 
empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor 
máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, 
e obedecerão as seguintes regras:

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos 
informais, os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/EEx.

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a 
ser contratado será o resultado do número de agricultores familiares inscritos na 
DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando 
a seguinte fórmula: 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos 
na DAP jurídica x R$ 20.000,00.

9.3.  A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através 
de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições 
para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada 
pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III – Dos 
Contratos, da Lei 8.666/1993.

Miranorte/ TO, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022.
________________________________________

CÉLIA MARQUES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação

DECRETO N.º 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 41/2022
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

“Declara Dispensa de Licitação para contratação de 
empresa para prestar serviços de dedetização e desratização 
nos estabelecimentos de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Miranorte”

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Município de 
Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e, especialmente 
nos termos do Art. 75 inciso II da Lei nº 14. 133 de 01 de Abril de 2021 e suas 
modificações posteriores;

CONSIDERANDO os documentos regulamente ajuntados ao 
processo de contratação.

CONSIDERANDO o que nos apresenta o “Parecer da Assessoria 
Jurídica e Controle Interno” deste Município e análise da Controladoria Geral 
do Município.

RESOLVE:
DECLARAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVES DO 

N.º10/2022 com fundamento no Art. 75 inciso II da Lei nº 14. 133 de 1º de abril 
de 2021 para a “Contratação de empresa para prestar serviços de dedetização 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 521/2022 MUNICÍPIO DE MIRANORTE/TO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10 / 2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E

DESRATIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE MIRANORTE 
E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE: DAVID 
CLEMENTE / MANOEL CAVALCANTE/PEDRO ALCÂNTARA/ NOÉ LUZ/ 
NASF/HOSPITAL MUNICIPAL DE MIRANORTE (2 AMBIENTES)/ SEMUS/ 
CENTRO DE ENDEMIAS/ CAC/ BASE DO SAMU).

O(A) GESTOR DO EXECUTIVO do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE MIRANORTE, no uso e gozo

de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e 
Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o 
que dispõe a Legislação vigente, e os demais atos administrativos: RESOLVE:

ADJUDICAR as empresas:
O.R. AMARAL NETO, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no 

CPF/CNPJ sob nº 13.560.539/0001-47, estabelecida na AV “B”, 775, SETOR 
FLAMBOYANT I, MIRACEMA DO TOCANTINS - TO, sendo a empresa 
vencedora dos itens relaciondados abaixo.

LOTE/ITEM DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO MARCA QTDE UNID. VALOR UNIT VALOR TOTAL

01/01 DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL E 
DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE

1.0000 SV 12.600,00 12.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR. R$ 12.600,00

TOTAL DO CERTAME. R$ 12.600,00

PUBLIQUE-SE.

MIRANORTE/TO, 25 de fevereiro de 2022

RENATO DONIZETI FICHER CPF: 175.466.928-06
GESTOR DO FMS

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 10º/2022.

O GESTOR DO FMS, RENATO DONIZETI FICHER, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE MIRANORTE E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE: DAVID CLEMENTE / MANOEL 
CAVALCANTE/PEDRO ALCÂNTARA/ NOÉ LUZ/ NASF/HOSPITAL 
MUNICIPAL DE MIRANORTE (2 AMBIENTES)/ SEMUS/ CENTRO DE 
ENDEMIAS/ CAC/ BASE DO SAMU)..

CERTIDÃO DEPUBLICAÇÃO

Certifico que o processo nº 521/2022 referente a(o) DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 10/2022 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE MIRANORTE E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE: DAVID CLEMENTE / MANOEL 
CAVALCANTE/PEDRO ALCÂNTARA/ NOÉ LUZ/ NASF/HOSPITAL 
MUNICIPAL DE MIRANORTE (2 AMBIENTES)/ SEMUS/ CENTRO DE 
ENDEMIAS/ CAC/ BASE DO SAMU). foi publicado no Diário Oficial do 
Município em 25/02/2022 conforme determinação prevista nas Leis 8.666/93 
e 14.133/2021.

MIRANORTE, 25 de fevereiro de 2022

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 42/2022
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

“Declara Dispensa de Licitação para Locação de veículo, 
com porte médio, tipo micro-ônibus para transporte de 
pacientes em tratamento de saúde (hemodiálise) para 
Palmas”

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Município de 
Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e, especialmente 
nos termos do Art. 75 inciso II da Lei nº 14. 133 de 01 de Abril de 2021 e suas 
modificações posteriores;

CONSIDERANDO os documentos regulamente ajuntados ao 
processo de contratação.

CONSIDERANDO o que nos apresenta o “Parecer da Assessoria 
Jurídica e Controle Interno” deste Município e análise da Controladoria Geral 
do Município.

RESOLVE:
DECLARAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVES DO 

N.º11/2022 com fundamento no Art. 75 inciso II da Lei nº 14. 133 de 1º de 
abril de 2021 para a “Locação de veículo, com porte médio, tipo micro-ônibus 
IM. BENZ413CDI SPRINTERM no mínimo 16 lugares, em bom estado de 

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento Fundo Municipal 
de Saúde, com o fim de manifestar acerca do proposto para contratação da 
empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: 
,declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento 
licitatório:

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, 
declarando disponibilidade  financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:
Art.1.º DISPENSAR a realização de licitação, nos termos Art. nº 

75 da Lei 14.133/21- Inciso II de 1º de Abril de 2021 e suas alterações, para:

O.R. AMARAL NETO, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 
13.560.539/0001-47, conforme Processo de dispensa.

LOTE/ITEM DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO MARCA QTDE. UNID. VALOR ESTIMADO V A L O R 
VENCEDOR

1/1 D E D E T I Z A Ç Ã O  D O 
H O S P I TA L E  D E M A I S 
UNIDADES DE SAÚDE

1,0000 SV 12600,0000 12600,0000

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Fundo Municipal de Saúde de MIRANORTE-TO, aos 25 de fevereiro 
de 2022.

RENATO DONIZETI FICHER
GESTOR DO FMS

e desratização nos estabelecimentos de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Miranorte (Unidades de Saúde: David Clemente/Manoel Cavalcante/
Pedro Alcântara/Noé Luz/ Centro de Especialidades/ Hospital Municipal de 
Miranorte (2 ambientes/SEMUS/ Centro de Endemias/CAC/ Base do SAMU”, 
para o período de 25 de Fevereiro a 31 de Maio de 2022, pelo valor total de R$ 
12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais), a favor da empresa O. R. AMARAL 
NETO inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13560537-0001-47, localizada na Avenida 
B – nº775 – Flamboyant I - Miracema do Tocantins - TO – CEP: 77.650-000), 
neste ato representado por pelo Senhor Ovidio Rodrigues Amaral Neto, CPF 
nº.005.545.151-99 e RG nº674418 SSP/TO residente e domiciliado na cidade 
de Miracema do Tocantins - TO, doravante denominada CONTRATADA, cujas 
despesas correrão por conta das dotações orçamentárias: 

D O T A Ç Ã O  O R Ç A M E N T Á R I A :  0 4 . 2 6 . 1 0 . 1 2 2
. 2 6 0 1 . 2 . 0 7 5 / 0 4 . 2 6 . 1 0 . 1 2 2 . 2 6 0 1 . 2 . 3 1 3 / 0 4 . 2 6 . 1 0 . 3 0 1 . 2 6 0 2 .
2.091/04.26.10.301.2603.2.078/04.26.10.302.2602.2.339/04.26.10.302.2604.2
.084 - Ficha:00325/00338/00354/00359/00413/00424-Elemento:3.3.90.39.27- 
Fonte:1002/1602/1600. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

RENATO DONIZETI FICHER
Secretario Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 11º/2022.

O GESTOR DO FMS, RENATO DONIZETI FICHER, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de Locação de Veiculo, com 
porte médio, tipo MICRO-ÔNIBUS I/M. BENZ413CDI SPRINTERM no 
mínimo 16 lugares, em bom estado de conservação para transporte de pacientes 
em tratamento de saúde crônica (Hemodiálise), 3 vezes semanal – percurso 
Miranorte/Palmas

/Miranorte para o período de 10 meses no Exercício/2022..

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento Fundo Municipal 
de Saúde, com o fim de manifestar acerca do proposto para contratação da 
empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: 
,declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

CERTIDÃO DEPUBLICAÇÃO

Certifico que o processo nº 501/2022 referente a(o) DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 11/2022 para Locação de Veiculo, com porte médio, tipo 
MICRO-ÔNIBUS I/M.  BENZ413CDI SPRINTERM no mínimo 16 lugares, 
em bom estado de conservação para transporte de pacientes em tratamento de 
saúde crônica (Hemodiálise), 3 vezes semanal – percurso Miranorte/Palmas/
Miranorte para o período de 10 meses no Exercício/2022. foi publicado no 
Diário Oficial do Município em 25/02/2022 conforme determinação prevista   
nas Leis 8.666/93 e14.133/2021.

MIRANORTE, 25 de fevereiro de 2022

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022
25 de fevereiro de 2022

“Declara Dispensa de Licitação para contratação de 
empresa,

 OCCUR COMUNICACOES E TECNOLOGIA - EIRELI, 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÕES DE 
AÇÕES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
MIRANORTE NO PORTAL DE NOTICIAS NA INTERNET, ASSINATURA 
MENSAL DE 100 EXEMPLARES DE JORNAL IMPRESSO, JUNTO AO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME, para o exercício de 2022”.

A PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
Município de Miranorte Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais 
e, especialmente nos termos do Art. 23 “Caput” e Art. 24, II da Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e suas modificações posteriores. 

CONSIDERANDO a atenção ao funcionamento das atividades do 
Ensino Fundamental em regime de Tempo Integral, contemplando a necessidade 
faz-se necessário, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÕES DE 
AÇÕES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DE 
MIRANORTE NO PORTAL DE NOTICIAS NA INTERNET, ASSINATURA 
MENSAL DE 100 EXEMPLARES DE JORNAL IMPRESSO, JUNTO 
AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME. EMPRESA, OCCUR 
COMUNICACOES E TECNOLOGIA – EIRELI.

 
CONSIDERANDO que é dever do município implementar as políticas 

públicas, em especial na área da educação.  

CONSIDERANDO que a ordem de serviços da contratação da 
empresa é compatível com o preço de mercado e atende as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica dispensado o procedimento licitatório para contratação 

de empresa especializada, OCCUR COMUNICACOES E TECNOLOGIA - 
EIRELI, Palmas Tocantins, S/Nº inscrito no CNPJ: 13.306.192/0001-00, face 

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento 
licitatório:

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, 
declarando disponibilidade  financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:
Art.1.º DISPENSAR a realização de licitação, nos termos Art. nº 

75 da Lei 14.133/21- Inciso II de 1º de Abril de 2021 e suas alterações, para:

ANTONIO DIONIZIO ABREU CARVALHO 76667022134, pessoa 
Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 13.278.570/0001-90, conforme Processo 
de dispensa.

LOTE/ITEM DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO MARCA QTDE. UNID. V A L O R 
ESTIMADO

VALOR VENCEDOR

1/1 LOCAÇÃO DE VEICULO 10,0000 LC 4900,0000 4900,0000

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Fundo Municipal de Saúde de MIRANORTE-TO, aos 24 de fevereiro 
de 2022.

RENATO DONIZETI FICHER
GESTOR DO FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 501/2022 MUNICÍPIO DE MIRANORTE/TO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11 / 2022.

OBJETO: Locação de Veiculo, com porte médio, tipo MICRO-
ÔNIBUS I/M. BENZ413CDI SPRINTERM  no mínimo 16 lugares, em bom 
estado de conservação para transporte de pacientes em tratamento de saúde 
crônica (Hemodiálise), 3 vezes semanal – percurso Miranorte/Palmas/Miranorte 
para o período de 10 meses no Exercício/2022.

O(A) GESTOR DO EXECUTIVO do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE MIRANORTE, no uso e gozo

de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e 
Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o 
que dispõe a Legislação vigente, e os demais atos administrativos: RESOLVE:

ADJUDICAR as empresas:ANTONIODIONIZIOABREUCARVAL
HO76667022134,pessoaJurídica,devidamenteinscritanoCPF

/CNPJsobnº13.278.570/0001-90,estabelecidanaAV.ALFREDONA
SSER,2166,centro,MIRANORTE - TO, sendo a empresa vencedora dos itens 
relaciondados abaixo.

LOTE/ITEM DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO MARCA QTDE UNID. VALOR UNIT VALOR TOTAL

01/01 LOCAÇÃO DE VEICULO 10.0000 LC 4.900,00 49.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR. R$ 49.000,00

TOTAL DO CERTAME. R$ 49.000,00

PUBLIQUE-SE.

MIRANORTE/TO, 25 de fevereiro de 2022

RENATO DONIZETI FICHER CPF: 175.466.928-06
GESTOR DO FMS

conservação para transporte de pacientes em tratamento de saúde crônica 
(Hemodiálise) 03(três) vezes semanais – percurso Miranorte/Palmas/Miranorte 
para o período de 10 meses no exercício/2022”, para o período de 25 de Fevereiro 
a 31 de Dezembro de 2022, pelo valor total de R$ 49.000,00 (Quarenta e Nove 
Mil Reais), a favor da empresa Antônio Dionízio Abreu Carvalho inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 13.278.570/0001-90, localizada na Avenida Alfredo Nasser 
- Centro - Miranorte - TO – CEP: 77.660-000, neste ato representado por 
pelo Senhor Antônio Dionízio Abreu Carvalho, CPF nº.766.670.221-34 e RG 
nº241208 SSP/TO residente e domiciliado na cidade de Miranorte-TO, doravante 
denominada CONTRATADA, cujas despesas correrão por conta das dotações 
orçamentárias: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.26.10.122.2601.2.075 Ficha: 
00325 -Elemento:3.3.90.39.27 - Fonte:1002. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
CUMPRA-SE.

RENATO DONIZETI FICHER
Secretario Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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CONTRATO Nº 022/2022
Dispensa de Licitação 007/2022

Decreto nº 129/2022
Processo nº 547/2022

Termo de Contrato celebrado entre o Município de Miranorte e 
Arlindo Belo Pereira da Silva 88961702149, referente a contratação de serviços 
de pedreiro.

I. PARTES
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE MIRANORTE, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede e foro na cidade de Miranorte, Estado do Tocantins, à Rua 
03 nº 414 centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.070.720/0001-59, neste ato 
representado pelo Srº Prefeito Antonio Carlos Martins Reis, brasileiro, casado, 
portador do CPF: 485.050.641-00, Carteira de Identidade nº 2.819.853 SSP-GO, 
residente e domiciliado na Av. Princesa Isabel, n° 180, Centro, em Miranorte 
- Tocantins.

CONTRATADA
ARLINDO BELO PEREIRA DA SILVA 88961702149, pessoa 

jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 45.503.773/0001-01, estabelecida à Rua 
37, N° 1940, Qd. 145, Lt. 07, Vila São José, Miranorte/To, CEP: 77.600-000, 
representado neste por seu Representante Legal Sr. Arlindo Belo Pereira da 
Silva, brasileiro, portador do CPF n° 889.617.021-49, portador do RG 245.766 
SSP-TO, residente e domiciliado à Rua 37, Casa, Vila São José, Miranorte/To, 
CEP: 77.600-000.

II. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Este Contrato é firmado com Dispensa de Licitação nº007/2022 

pelas razões elencadas nas considerações inseridas no Decreto nº 129/2022, 
fundamentado no que dispõe a Leio Orgânica do Município, Art. 585, II do 
Código de Processo Civil e o inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.

III. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes 

anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, resolvem consoante 
a autorização exarada nos autos do Processo nº 547/2022 pactuar o presente 
instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e 
mutuamente se outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Contratação de empresa especializada em serviços de pedreiro, 

para reforma e manutenção dos prédios públicos e bueiros, para o exercício 
de 2022, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município de 
Miranorte – TO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EQUIPE
2.1 – Para execução do objeto deste Contrato, é de responsabilidade 

da CONTRATADA disponibilizar técnico devidamente identificado; Para atender 
as demandas da Prefeitura Municipal de Miranorte e montagem dos processos 
na sede da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REAJUSTE
3.1–Pelos serviços ora pactuados o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA em moeda corrente no País, o valor de R$ 52.290,00 (Cinquenta 
e dois reais e duzentos e noventa reais), que será pago da seguinte forma: a entrada 
de R$ 2.290,00 (Dois mil, duzentos e noventa reais), e 10(dez) parcelas de R$ 
5.000,00 (Cinco mil reais), pagáveis até o último dia do mês vencido depositado 
no Banco do Brasil, Agência 4560-8, Conta corrente 13.973-4.

3.2 – O pagamento dar-se-á ao CONTRATADO mediante a 

apresentação da Nota fiscal juntamente com relatório de serviço, prova de 
regularidade com INSS, prova de regularidade com FGTS, prova de regularidade 
com Fazenda Federal, prova de regularidade com Fazenda Estadual, prova de 
regularidade com Fazenda Municipal, prova de regularidade trabalhista;

3.3 – A ausência de qualquer dos elementos acima impedirá a 
efetivação do pagamento, não incorrendo ao município qualquer encargo por 
inadimplência da CONTRATADA;

3.4 – Os impostos decorrentes dos fornecimentos ora ajustado serão 
pagos integralmente pela CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento 
de quaisquer responsabilidades sobre os mesmos até então, incididos sobre a 
execução dos serviços constantes deste instrumento.

3.5 – Caso haja necessidade e seja comprovado, poderá haver reajuste 
dos preços nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, visando 
recompor os preços, mediante termo aditivo.

3.6 – As despesas serão empenhadas na sua totalidade estimadas para 
o exercício financeiro de 2019, sendo as notas fiscais/faturas emitidas conforme 
as respectivas solicitações dos fornecimentos dos objetos.

3.7 – O empenho da despesa não obriga a CONTRATANTE a adquirir 
a totalidade dos serviços constantes do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO
4.1 – O faturamento correspondente às ordens de serviços será apurado 

mediante a apresentação das notas fiscais/faturas juntamente com relatório de 
serviço, prova de regularidade com INSS, FGTS, Fazenda Federal, Fazenda 
Estadual, Fazenda Municipal e Trabalhista, emitidas pela CONTRATADA, 
devidamente atestadas pelo setor competente da CONTRATANTE.

4.2 – O pagamento ocorrerá dentro do prazo previsto, até o último dia 
do mês vencido, após a emissão da nota fiscal/fatura, e nos termos do cronograma 
financeiro do Município de Miranorte.

CLÁUSULA QUINTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS
5.1 – O custeio do presente Contrato corre a cargo das Dotações 

constante do Orçamento Municipal em execução (2021):
Dotação Orçamentária: 03.22.15.451.2206.2.025 – Elemento Despesa: 

3.3.90.39
Fonte: 1500 – Ficha: 082 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 –  A CONTRATADA obriga-se a:
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, 

sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
Prestar os serviços contratados, conforme demanda e solicitação 

da CONTRATANTE obedecendo as especificações, prazos, locais e demais 
condições constantes neste Contrato e proposta ofertada pela CONTRATADA;

Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas, em consonância com o disposto no art. 55, inciso XIII da Lei n° 
8.666/93;

Responder por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE 
ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que 
estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

Atender, manter e disponibilizar todas as exigências e condições 
constantes do Contrato e Termo de Referência;

Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo 
prontamente às eventuais reclamações relacionadas com os serviços prestados. 

Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na prestação 
dos serviços contratados;

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais 
como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários 
e de ordem de classe, indenizações, frete, e quaisquer outras que forem 
devidas aos seus empregados no desempenho do objeto do contrato, ficando 
a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

Prestar os serviços contratados, independente de quaisquer 
contratempos, no prazo, locais e condições estabelecidas neste instrumento e 
no edital que a ele deu origem;

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com substituição de 
serviços que não estejam de acordo com as especificações e condições avençadas, 
sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

Desempenhar os serviços enumerados no objeto com todo zelo, 
diligência, honestidade e sigilo pertinente ao objeto deste contrato, observada 
a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATRANTE, sem 
prejuízo da dignidade e independência profissionais.

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATRANTE, todas 
as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados, a qualquer 
tempo quando solicitado.

Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a 
ele entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda 
para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, 
extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo 
se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que 

aos motivos acima elencados, bem como a norma permissiva do artigo 24, da 
Lei 8666/93.

Art. 2º - O Contrato da Empresa deverá ser celebrado em 10 (dez) 
parcelas podendo ser interrompido ou renovado, no caso de persistir a necessidade 
do município.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 25 
de fevereiro de 2022, revogando as disposições em contrário.

Gabinete da Presidente do Fundo Municipal de Educação de 
Miranorte/TO, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022.

________________________
Célia Marques da Silva

Presidente do Fundo Municipal de Educação
Decreto n° 006 de 01 de janeiro de 2021.



ANO V - Nº 876 - SEXTA - FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE10
a eles tenham acesso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 –  A CONTRATANTE se compromete a:
Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, 

visando estabelecer controle de qualidade dos serviços a serem prestados;
Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos 

serviços a serem prestados pela CONTRATADA; 
Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e época estabelecidos 

na Cláusula Quarta;
Permitir à CONTRATADA, na pessoa de seus credenciados, o livre 

acesso às suas dependências, visando a perfeita execução dos serviços;
Fornecer os dados e documentos necessários para a boa execução dos 

serviços, garantindo o acesso da CONTRATADA, às informações consideradas 
pertinentes e assegurando o auxílio e colaboração dos funcionários da 
CONTRATANTE, que se façam necessários;

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA DO OBJETO
8.1 – Prestar os serviços que especificou, e de acordo com as 

exigências Contrato e Termo de Referência.
8.2 – Garantir a qualidade dos serviços fornecidos, prestando as 

necessárias informações quando solicitadas, inclusive sua substituição imediata, 
se for o caso.

8.3 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, da prestação 
dos serviços:  impostos, taxas, encargos, seguros e outros, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Prefeitura 
Municipal de Miranorte.

8.4 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo no fornecimento 
do objeto fora das especificações e qualidade exigidas.

8.5 – Responsabilizar-se pela fiel entrega dos serviços contratados 
no prazo estabelecido.

8.6 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
Administração, durante a execução contratual.

 
CLÁUSULA NONA – DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO
9.1 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
9.1.1 – Advertência, que será aplicada através de notificação por meio 

de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da CONTRATADA 
estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a adjudicatária apresente 
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração;

9.1.2 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor 
do serviço não entregue, calculada sobre o valor do serviço não entregue, até o 
máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais.

9.1.3 – Multa de 2% sobre o valor adjudicado, no caso de inexecução 
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos 
prejuízos porventura causados ao Prefeitura Municipal de Miranorte, pela não 
execução parcial ou total do Contrato.

9.2 – Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração 
Pública:

9.2.1 – por 06 (seis) meses – quando incidir em atraso nas execuções 
dos serviços solicitados;

9.2.2 – por 01 (um) ano – deixar de execuções dos serviços solicitados 
em desacordo com o exigido em contrato;

9.2.3 – pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio 
da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar a documentação exigida para 
o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 
do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo 
das multas previstas no Contrato e das demais sanções previstas na legislação;

9.3 – Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a 
CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e 
demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 – Constitui responsabilidade do CONTRATANTE fiscalizar, por 

si ou por preposto, a qualquer tempo e em quaisquer locais da prestação dos 
serviços objetos deste Contrato, a execução na forma aqui definida. 

10.2 – O acompanhamento do desempenho do CONTRATADO será 
através de pessoal qualificado e designados.

10.3 – Quando detectadas irregularidades, o Município solicitará ao 
CONTRATADO, que envie suas justificativas, por escrito, no prazo de 05(cinco) 
dias úteis a contar do recebimento da solicitação recebida.

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA/

PRORROGAÇÃO 
11.1 – O prazo de vigência deste Contrato é a partir de sua assinatura 

até 31 (Trinta e hum) de Dezembro de 2022. 
11.2 – À CONTRATADA será facultado pedir a prorrogação do 

prazo, somente quando ocorrer interrupção dos serviços determinados por um 

dos s0eguintes elementos:
a) Falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando 

o fornecimento deles couber ao CONTRATANTE;
b) Ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir, ou 

paralisar os serviços de interesse da Administração.
11.3 – Nos casos acima mencionados, o requerimento da prorrogação 

deverá ser protocolado em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data do evento 
alegado como causa do atraso.

11.4 – Este Contrato poderá ser prorrogado por períodos iguais 
e sucessivos, quando de interesse do CONTRATANTE e anuência da 
CONTRATADA, com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a Administração, suficientemente justificado e aprovado pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal. Com suporte no inciso II, § 2º do artigo 57da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA NÃO INCIDÊNCIA DE 
DIREITOS TRABALHISTAS:

12.1 – O presente Contrato tem natureza apenas de prestação 
de serviços com remuneração a título de honorários, sem qualquer vínculo 
empregatício com o Município.

12.2 – Fica desobrigado o Contratante de toda e qualquer ônus de 
natureza trabalhista, previdenciário, tributário e indenizatório na execução 
deste Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PÚBLICAÇÃO
13.1 – A publicação resumida deste Contrato será publicada no Diário 

Oficial do Município de Miranorte – TO, sendo condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pela Secretaria Municipal de Administração até o 
décimo quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Miranorte, Estado do 

Tocantins, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, 
para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões oriundas deste Contrato e que não 
comportarem acordo amigável. 

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes 
e pelas testemunhas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE, aos 24 (Vinte e 
quatro) dias do mês Fevereiro de 2022.

      
Antonio Carlos Martins Reis

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Arlindo Belo Pereira da Silva 88961702149
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1- Nayane Maceno da Silva
2 - Raniellen de Sousa Azevedo                              
CPF: 057.552.491-05
CPF: 030.359.071-88

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº022/2022/ PROCESSO: Nº547/2022/ DISPENSA 
LICITAÇÃO: Nº 007/2022.
C O N T R ATA N T E :  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  M i r a n o r t e , 
CNPJ:02.070.720/0001-59.
CONTRATADA: Arlindo Belo Pereira da Silva 88961702149,, CNPJ: 
43.503.773/0001-01
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de 
pedreiro, para reforma e manutenção dos prédios públicos e bueiros, 
para o exercício de 2022, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
deste Município de Miranorte – TO.
VALOR: R$52.290,00 (Cinquenta e dois mil, duzentos e noventa reais) 
/ VIGÊNCIA: 31/12/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº230/2021, Lei Orgânica do Município, 
Art. 585, II do Código de Processo Civil e inciso XXI do Artigo 37 da 
Constituição Federal/1988 e o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.22.15.451.2206.2.025 /3.3.90.39

Miranorte, Estado do Tocantins, aos 24 (Vinte e quatro) dias do mês de 
Fevereiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal de Miranorte
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