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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO 289/2022

Miranorte-TO,15 de agosto de 2022.

“Decreta a dispensa de licitação para aquisição de material 
de expediente para atender as necessidades do Gabinete 
do Prefeito e Secretarias de Administração; Finanças; 
Infraestrutura; Esporte Juventude e Cultura; Meio 
Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, Junto a este 
Município e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as regras 
e princípios que disciplinam a administração pública impostos pelo artigo 37 e 
seus incisos da Constituição da República:

CONSIDERANDO a justificativa anexa aos autos qual demonstra a 
necessidade de aquisição de materiais de expediente, a fim de proporcionar a 
manutenção das atividades cotidianas das secretarias e seus órgãos;

CONSIDERANDO estar o preço do serviço compatível com o preço 
de mercado.

DECRETA:

Art. 1º - contratação da empresa GARCIA COMERCIAL LTDA 
inscrita no CNPJ sob nº 05.259.115/0001-19, para aquisição de material de 
expediente para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e Secretarias 
de Administração; Finanças; Infraestrutura; Esporte Juventude e Cultura; Meio 
Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, Junto a este Município, com base 
no art. 75, II da Lei 14.133.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 15 dias do 
mês de agosto de 2022.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 073/2022
Miranorte-TO, 15 de agosto de 2022.

A PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE MIRANORTE, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
disposições contidas no Decreto nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 1 (uma) diária dentro do Estado, para o senhor Nilton 
Junio da Silva, CPF: 841.445.481-04, Professor/Presidente do Conselho de 
Alimentação Escolar, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no valor de 
R$ 100,00 (cem reais), trecho: Miranorte/Palmas/Miranorte, saída: 18/08/2022 
às 6:00 horas, retorno: 18/08/2022 às 18:00 horas, com a finalidade de participar 
da Formação sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), que será realizada na ETI Almirante Tamandaré, em Palmas-TO.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente do Fundo Municipal de Educação de 
Miranorte, aos 15 dias do mês de agosto de 2022.

Célia Marques da Silva
Presidente do Fundo Municipal de Educação 

Decreto Nº 006, de 01 de janeiro de 2021

PORTARIA Nº 074/2022
Miranorte-TO, 15 de agosto de 2022.

A PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE MIRANORTE, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
disposições contidas no Decreto nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021;

RESOLVE:
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- O estagiário obrigar-se-á mediante assinatura deste Termo, cumprir as 
condições fixadas para o estágio, bem como as normas estabelecidas pelas 
partes (Cooperante e Cooperado), sobretudo àquelas que resguardem sigilo as 
informações a que tem acesso em decorrência do estágio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS COMPROMISSOS - Caberá:

4.1 A COOPERANTE: 

Informar o CENTRO EDUCACIONAL CERRATO LTDA as 
oportunidades de estágio e as quantidades de vagas ofertadas, mediante 
solicitação a cooperante;

Solicitar estagiários, indicando o curso, área de atuação ou de 
formação do conhecimento;

Indicar funcionário do seu quadro de pessoal, com formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso de 
estagiário, para orientar e supervisionar até 03 (três) estagiários simultaneamente;

Fiscalizar na qualidade de COOPERANTER, Termo de Compromisso 
de Estágio com o CENTRO EDUCACIONAL CERRATO LTDA e o Estagiário;

Permitir o início das atividades de estágio somente após assinatura 
do Termo de Compromisso;

Remeter semestralmente ao Coordenador do curso o relatório sobre a 
frequência e aproveitamento do estagiário, com visita obrigatória ao estagiário;

Ofertar instalação que proporcione ao estagiário desenvolver de 
forma harmoniosa atividades de aprendizagens: social, profissional e cultural; 

Assinar juntamente com a instituição de ensino, no ato do desligamento 
do estagiário, Termo de Realização de Estágio, contendo o resumo das atividades 
desenvolvidas pelo mesmo bem como a avaliação do seu desempenho. 

Em casos em que a instituição (COOPERADA) proceder de 
parcerias e/ou terceirizações para execução dos serviços, deverá esta, se 
necessário apresentar documentos regulares relativos à parceria para a parte 
COOPERANTE.

 
4.2 O CENTRO EDUCACIONAL CERRATO LTDA: 

A indicação de estudantes, para fins de cumprimento de estágio, 
mediante critérios próprios de seleção;

Divulgar as oportunidades de estágios e as quantidades de vagas 
ofertadas pela COOPERANTE;

Coordenar todas as ações relacionadas ao estágio;

Avaliar as instalações da parte COOPERANTE do estágio e sua 
adequação à formação cultural e profissional do estagiário;

Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, 
como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

Celebrar Termo de Compromisso com o Estagiário ou com seu 
representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente 
incapaz, e com a parte COOPERANTE, indicando as condições de adequação 
do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação 
escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;

Comunicar à empresa COOPERANTE, de imediato e por escrito, o 
desligamento do ESTAGIÁRIO de seu curso;

    
Emitir o Termo de Realização de Estágio contendo o resumo das 

atividades desenvolvidas pelo mesmo, bem como, a avaliação de desempenho, 
carga horária e conclusão, sendo assinado pelo estagiário, COOPERANTE E 
COOPERADO.

III As atividades decorrentes do presente Termo serão executadas 
fielmente pelos partícipes, de acordo com suas cláusulas, respondendo cada um 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

IV As ações relacionadas à execução das atividades objeto deste Termo 
dar-se-ão conforme cronograma de execução, preliminarmente acordado entre os 
partícipes, podendo ser analisado pela área Jurídica e Controladoria Municipal 
de Miranorte-TO, nas questões necessárias de indícios de irregularidades na 
plena execução do objeto deste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DA JORNADA DE ATIVIDADES - A 
jornada de atividades do estagiário será no máximo de 06 (seis) horas diárias e 
(30) trinta horas semanais, sendo compatível com o horário de seu curso.

CLÁUSULA SEXTA – DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO - A duração 
de cada estágio, não poderá exceder 24 (vinte e quatro) meses, exceto quando 
se tratar de estagiário portador de deficiência.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os Estágios só poderão ter início após 
toda documentação regularizada, sendo que os iniciados sem a apresentação do 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ESTÁGIO 002/2022

“TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, SEM REPASSES, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E O CENTRO EDUCACIONAL CERRATO 
LTDA”. 

COOPERANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE MIRANORTE, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob o nº 13.414.643/0001-23, estabelecido à Rua 03, 
nº 414, neste ato representado pelo Senhor RENATO DONIZETI FICHER, 
brasileiro, solteiro, portador do RG sob os n.º 22598539-1 SSP/SP e do CPF/MF 
nº 175.466.928-06, residente e domiciliado à nesta cidade de Miranorte, cito, 
Travessa Principal n. 24 B1 –Setor Aeroporto - Miranorte – TO-CEP: 77-660-000.

COOPERADO: CENTRO EDUCACIONAL CERRATO LTDA, 
pessoa jurídica sociedade empresarial limitada, estabelecida na cidade de 
Araguaína-TO, à R RODOVIÁRIA ESQUINA COM A SOUZA PORTO – Nº 
337 – SETOR CENTRAL – CEP:77.805.040, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
36.442.526/0001-79, devidamente cadastrada no ME, neste ato, representada por 
sua procuradora SAVIO DIAS DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF/
MF n. 048.506.671-80 e CNH 0746467520, residente e domiciliado na cidade de 

Araguaína -TO, doravante designados COOPERANTE e 
COOPERADA.

DA FUNDAMENTAÇÃO

As partes acima qualificadas resolvem nos termos da Lei n. 11.788 
de 25 de setembro de 2008 celebrarem o presente TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA, não remunerado, mediante as cláusulas e condições a seguir 
expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO - Constitui objeto do 
presente Termo de Cooperação Técnica, a concessão de estágio não remunerado 
a COOPERANTE para complementação de ensino aprendizagem, aos estudantes 
regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de graduação 
ofertados pelo CENTRO EDUCACIONAL CERRATO LTDA, propiciando aos 
referidos estudantes treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, 
científico e relacionamento humano. 

USULA SEGUNDA- DA CONCESSÃO - A concessão do estágio 
dar-se-á mediante a celebração deste Termo entre o Fundo Municipal de Saúde 
e o CENTRO EDUCACIONAL CERRATO LTDA, por meio da Coordenação 
de Estágios, cujos termos deverão ser estabelecidos em conformidade com o 
disposto no presente instrumento, na legislação e normas vigentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Para alcançar o objetivo ora pactuado, 
os partícipes cumprirão o Plano de Atividades do Estágio, elaborado em 
conformidade com a proposta pedagógica dos cursos, programas, calendários 
escolares e Resoluções da IES, que deverá ser incorporado a este Termo por 
meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho 
do estudante.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Este Termo poderá ser rescindido, desde 
que a parte interessada na rescisão notifique às outras partes, por escrito e com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.        

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

Art. 1º Conceder 1 (uma) diária dentro do Estado, para a senhora 
Márcia Aparecida Mendes de Paula Lopes Lima, CPF: 713.427.611-20, 
Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 100,00 
(cem reais), trecho: Miranorte/Palmas/Miranorte, saída: 18/08/2022 às 6:00 
horas, retorno: 18/08/2022 às 18:00 horas, com a finalidade de participar da 
Formação sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), que será realizada na ETI Almirante Tamandaré, em Palmas-TO.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente do Fundo Municipal de Educação de 
Miranorte, aos 15 dias do mês de agosto de 2022.

Célia Marques da Silva
Presidente do Fundo Municipal de Educação 

Decreto Nº 006, de 01 de janeiro de 2021
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Termo de Compromisso, autorização e assinatura do CENTRO EDUCACIONAL 
CERRATO LTDA não serão reconhecidos pela mesma.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SISTEMA DE REPASSES E/OU 
BOLSAS DE ESTUDO – Ficara sob a responsabilidade do COOPERADO toda 
e qualquer despesa relacionada ao estágio e sua vigência (pessoal, deslocamento, 
comunicação entre órgãos, alimentação, hospedagem, seguro e afins). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Poderá, quando necessário, a 
COOPERANTE ofertar possíveis despesas nos casos em que o estágio ocorra 
em estabelecimento de saúde com funcionamento 24 horas, em horários de oferta 
das refeições aos funcionários, servidores e prestadores de serviços in loco, 
onde a chefia imediata do estabelecimento em questão emitirá uma autorização 
formal a cada situação.

Parágrafo Segundo – A COOPERANTE isenta-se da responsabilidade 
de repasses financeiros de qualquer natureza e/ou custos com despesas diversas, 
conforme já se especifica na Cláusula Primeira e Parágrafo Primeiro desta 
Cláusula do presente Termo. 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO – 
COOPERANTE e COOPERADO indicarão um gestor e respectivo substituto 
(pessoa física) para acompanhar a execução deste Termo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os gestores deste Termo anotarão em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O acompanhamento não exclui e nem 
reduz a responsabilidade dos outros partícipes perante o Fundo Municipal de 
Saúde e/ou terceiros.

CLÁUSULA NONA – DO SEGURO - Caberá à COOPERADA o 
ônus e a responsabilidade de providenciar a contratação de seguro de acidente 
pessoal de caráter obrigatório em favor do ESTAGIÁRIO, devendo constar no 
Termo de Compromisso Individual o número da Apólice de Seguro e a Razão 
Social da Seguradora.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratação ou não de seguro de 
acidente pessoal, a responsabilidade recaíra sobre a parte COOPERADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO - Nos termos do disposto no art. 3º da Lei Nº 11.788, 
de 25 de setembro de 2008, o estágio objeto do presente instrumento não 
caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza entre o ESTAGIÁRIO, 
a COOPERANTE e a COOPERADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA VIGÊNCIA E DAS 
ALTERAÇÕES - Este instrumento terá vigência pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
a partir da data de sua assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogado e/ou 
alterado, com exceção de seu objeto, por acordo entre os partícipes, mediante 
Termo Aditivo, com no mínimo 30(trinta) dias de antecedência ao novo período 
de vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO - A extinção 
antecipada deste convênio poderá ocorrer na hipótese do descumprimento das 
obrigações assumidas, em comum acordo entre as partes, ou unilateralmente 
mediante notificação escrita a outra parte, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA PUBLICAÇÃO – A parte 
COOPERANTE, para fins de efeitos legais, nos atos deste Termo Cooperação 
Técnica promover a devida publicação, com prazo máximo de até 20 dias 
corridos, no Diário Oficial do Município de Miranorte-TO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO - Fica eleito o Foro 
da Comarca de Miranorte-TO, para desistência expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado seja, que, através do Juízo competente, conhecerá os litígios 
e questões que possam decorrer da execução deste convênio, eventualmente não 
resolvidos em seção administrativa.

E por estarem de pleno acordo, em todos os seus termos e condições, 
assinam presente instrumento em 02 (DUAS) vias, de igual teor e forma, para 
um só efeito, presença das testemunhas abaixo, para que produzam os legítimos 
efeitos legais. 

Miranorte-TO, 10 de Agosto de 2.022.

COOPERANTE

RENATO DONIZETH FICHER
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE
CNPJ: 13.414.643/0001-23

COOPERADO

CENTRO EDUCACIONAL CERRATO 
LTDA CNPJ: 36.442.526/0001-79

SAVIO DIAS DA SILVA 

Testemunhas: 
_______________________________ 
Nome: Elyneisser Pereira de Araújo
CPF:623.355.881.68

Testemunhas: 
________________________________ 
Nome: Elisane Barros de Sousa
CPF: 947.931.901-20 

ERRATA

Na publicação do DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO, 
Ano V - Nº 982 – QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 138/2022

Data do Empenho: 05/08/2022.

LEIA-SE:

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 138/2022

Data do Empenho: 08/08/2022

RENATO DONIZETI FICHER
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº 007/2022 / PROCESSO: Nº 2480/2022
CEDENTE: Prefeitura Municipal de Miranorte, CNPJ:02.070.720/0001-
59.
CEVENENTE: Igreja de Cisto Ministério Apostólico Nova Terra, CNPJ 
30.025.386/0001-57.
OBJETO: Convênio visando o Repasse de valores com o objetivo de 
ajuda de custo para realização do Evento “Clama Miranorte”, junto a 
Igreja de Cisto Ministério Apostólico Nova Terra, no dia 22 de agosto 
de 2022 junto a este Município, conforme Lei Municipal nº 533/2022.
VALOR: R$ 8.600,00 (Oito mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal 533/2022, Art. 585, II do Código 
de Processo Civil, Lei Orgânica do Município, Constituição Federal/1988 
e Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.30.04.122.2101.2.309 / 3.3.90.39

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal de Miranorte

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 

ABERTO – BNC

O Fundo Municipal de Saúde de Miranorte – TO, através da Comissão 
Permanente de Licitações, promoverá licitação na modalidade pregão eletrônico 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Data: 26/08/2022, às 08:00h 
(horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico de Compras BNC, através 
do site bnc.org.br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site Os 
interessados poderão retirar o Edital através do site: bnc.org.br ou ou através 
do portal do município: www.miranorte.to.gov.br.  Informações pelo e-mail: 
licitacao@miranorte.to.gov.br e tel: (63) 3355-2900.

Miranorte, 15 de agosto de 2022.

Jose Maria Vicente Barros
Pregoeiro
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