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ATA Nº. 007

ATA Nº. 007 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
E JULGAMENTOS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, DISPENSA DE 
LICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.947/2009.

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 
nove horas na Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Bernardo 
Sayão, nº 226 (duzentos e vinte e seis), Centro de Miranorte-TO reuniram-se 
Paola Cristina Rodrigues Noleto, Coordenadora da Merenda Escolar, Fernanda 
da Silva Oliveira, Nutricionista, Nilton Junio da Silva, Presidente do Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE), Márcia Aparecida Mendes de Paula Lopes Lima, 
Vice-Presidente do CAE, Maria Helena Sousa e S. Lucinda, Conselheira do CAE, 
e os Agricultores, para tratar dos seguintes assuntos: Recebimento e Abertura dos 
envelopes que objetivam a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, conforme Lei nº 11.947/2009 e 
demais normas aplicáveis. A Chamada Pública nº 01/2023 foi devidamente 
publicada no Diário Oficial do Município, site: miranorte.to.gov.br, em seis 
de março de dois mil e vinte e três, edição nº 1118 (mil cento e dezoito), 
compareceram ao certame: 1) Grupos Informais do Município de Miranorte, 
sendo os seguintes Agricultores: Edilson Ribeiro Santiago, Edilton Costa Sousa, 
José Gonçalves de Lima, Milton Corrêa, Paulo Régino Martins dos Santos, Paulo 
Ricardo Rodrigues Nolêto, Pedro Alcântara Vieira Filho e Wanderson Carlos 
de Morais, os quais apresentaram os envelopes contendo a documentação e as 
propostas. Posteriormente, os envelopes foram assinados e abertos, sendo os 
documentos conferidos pela Coordenadora da Merenda Escolar, Nutricionista 
e Presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), rubricados pelos 
participantes e demais presentes. Após a análise, todos os participantes foram 
habilitados, tendo em vista que atenderam as exigências do Edital da Chamada 
Pública. Na sequência foram examinados os Projetos de Venda, sendo vencedores 
os seguintes:

Grupo Informal: Paulo Ricardo Rodrigues Nolêto
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 5.000 4,46 22.300,00

02

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 300 13,73 4.119,00

03
MANDIOCA COM CASCA, fresca, minimamente 
processada e higienizada, com as características 
organolépticas mantidas. KG 500 4,30 2.150,00

Grupo Informal: Wanderson Carlos de Morais

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 5.000 4,46 22.300,00

02
ALFACE, de primeira, em pé, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. 
Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 500 15,10 7.550,00

03

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 300 13,73 4.119,00

04
MANDIOCA COM CASCA, fresca, minimamente 
processada e higienizada, com as características 
organolépticas mantidas.

KG 600 4,30 2.580,00

Grupo Informal: Paulo Régino Martins dos Santos

01

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 8.500 4,70 39.950,00

Grupo Informal: Milton Corrêa

01

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 4,70 28.200,00

02

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 2.600 4,46 11.596,00

Grupo Informal: Pedro Alcântara Vieira Filho

01
MILHO VERDE EM ESPIGA, in natura de boa 
qualidade, grãos sem ferimentos, firmes, sem manchas 
e coloração uniforme, com palha.

KG 4.000 5,63 22.520,00

02

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 2.280 7,66 17.464,80

Grupo Informal: Edilson Ribeiro Santiago

01

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 8.500 4,70 39.950,00

Grupo Informal: José Gonçalves de Lima
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01
MELANCIA, de primeira, in natura de tamanho médio, 
no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, 
sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes. KG 8.000 3,05 24.400,00

02

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 3.300 4,70 15.510,00

Grupo Informal: Edilton Costa Sousa

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 2.790 4,46 12.443,00

02
MELANCIA, de primeira, in natura de tamanho médio, 
no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, 
sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes. KG 6.000 3,05 18.300,00

03

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 2.000 4,70 9.400,00

Nada mais a constar, a senhora Paola Cristina Rodrigues Noleto 
encerrou a sessão, na qual eu Elza Neres dos Santos, Assistente Administrativo, 
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes. 

Elza Neres dos Santos ____________________________________
________________________

Fernanda da Silva Oliveira  ________________________________
________________________ 

Márcia Aparecida Mendes de Paula Lopes Lima _______________
________________________

Maria Helena Sousa e S. Lucinda ___________________________
________________________

Nilton Junio da Silva _____________________________________
________________________

Paola Cristina Rodrigues Noleto ____________________________
________________________

Grupo Informal:
Edilson Ribeiro Santiago __________________________________

________________________
Edilton Costa Sousa _____________________________________

_________________________                                                                   
José Gonçalves de Lima  __________________________________

________________________
Milton Corrêa  __________________________________________

________________________                                                                   
Paulo Régino Martins dos Santos  __________________________

_________________________
Paulo Ricardo Rodrigues Nolêto ____________________________

________________________       
Pedro Alcântara Vieira Filho _______________________________

________________________
Wanderson Carlos de Morais ______________________________

_________________________

PORTARIA N°100/2023
Miranorte 24 de Março de 2023

 
 A PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

MIRANORTE, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 de 15 de Julho de 2021.

 RESOLVE:
 Art. 1º- Conceder Três diárias, dentro do Estado, para o Senhor Jodair 

Alves da Mota, CPF: 045.149.561-63, Fiscal de saúde, no valor de R$ 100,00 
(Cem reais) cada, totalizando o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) trecho: 
Miranorte/Palmas-TO/Miranorte, saídas: 28-03-2023, 29-03-2023 e 30-03-2023 
às 07h:00min, retornos: 28-03-2023, 29-03-2023 e 30-03-2023 às 18h:30min, 
com a finalidade de participar da oficina de qualificação para novos coordenadores 
e fiscais de vigilância sanitária municipal, na cidade de Palmas –TO.

Art. 2º- Fica obrigada a apresentação do comprovante de viagem, por 
via relatório, declaração e/ou documentos equivalentes com prazo de 03(três) 

dias, prorrogado por igual período.
 Art. 3º- O servidor que não comprovar a viagem irá ocorrer na 

devolução dos recursos e demais sanções administrativas.
 Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE
Gabinete da Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Miranorte, 

aos 24 dias do mês de Março de 2023.

GIZELDA DA COSTA SILVA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA N°099/2023
Miranorte 23 de Março de 2023

 
 A PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

MIRANORTE, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 de 15 de Julho de 2021.

 RESOLVE:
 Art. 1º- Conceder Três diárias, dentro do Estado, para o Senhor Nilton 

Lourenço da Silva, CPF: 857.878.171-68, Coordenador de Vigilância sanitária, no 
valor de R$ 100,00 (Cem reais) cada, totalizando o valor de R$ 300,00 (Trezentos 
reais) trecho: Miranorte/Palmas-TO/Miranorte, saídas: 28-03-2023, 29-03-2023 
e 30-03-2023 às 07h:00min, retornos: 28-03-2023, 29-03-2023 e 30-03-2023 às 
18h:30min, com a finalidade de participar da oficina de qualificação para novos 
coordenadores e fiscais de vigilância sanitária municipal, na cidade de Palmas 
–TO.

Art. 2º- Fica obrigada a apresentação do comprovante de viagem, por 
via relatório, declaração e/ou documentos equivalentes com prazo de 03(três) 
dias, prorrogado por igual período.

 Art. 3º- O servidor que não comprovar a viagem irá ocorrer na 
devolução dos recursos e demais sanções administrativas.

Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Miranorte, 
aos 23 dias do mês de Março de 2023.

GIZELDA DA COSTA SILVA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde
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