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ATOS DO EXECUTIVO
PORTARIA 080, DE 14 DE MAIO DE 2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37,
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município de
Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013 e 3042/2017.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, ADOLFO U-TAN GOMES DE
BRITO, inscrito no CPF 575.418.251-15, do cargo em comissão de
Assessor Técnico II, lotada no Gabinete do Prefeito, nomeada pela
Portaria 069/2017, publicada no Diário Oficial 1240 de 10 de janeiro de
2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

http://diariooficial.araguaina.to.gov.br/
Avenida José de Brito Soares, lote 07, Quadra WZ
Setor Anhanguera - Araguaína, Tocantins
Telefone: (63) 3411-7022 / 9949-6218
RESOLVE:
Art. 1º - Designar, para integrarem a equipe de Planejamento
visando a elaboração dos documentos pertinentes ao procedimento
licitatório, de Pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial
e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas Urbanizadas da
Bacia do Córrego Jacuba nos Bairros Ana Maria e Morada do Sol
III, como: formalização, da demanda, estudos preliminares, mapa de
risco, instrumento de medição de resultado, termo de referência e seus
anexos, os servidores abaixo, conforme Instrução Normativa N° 5 de 25
de maio de 2017.
1.NASSER IUNES
2.KAROLINE KELLY DA SILVA
3. JAIRO SANTOS CORDEIRO CAVALCANTI
4.CID FORGHIERI
5. CAROLINE ALVES RIBEIRO
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, com efeito a partir do dia 14 de
maio de 2018.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

PORTARIA Nº 81 DE 14 DE MAIO DE 2018
Dispõe sobre a nomeação dos membros
que integram a equipe de planejamento
do
procedimento
licitatório
de
pavimentação dos setores Ana Maria e
Morada do Sol III.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela lei
Orgânica do Município em seu artigo 88, II, “c”.
CONSIDERANDO os princípios que norteiam a Administração
Pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência
e razoabilidade;
CONSIDERANDO que esta Municipalidade necessita de
Comissão constituída para apreciação de todas as modalidades de
Compras, prestação de serviços, locações, alienações, contratação
de obras e serviços, consoante art.1º da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.533/2009;

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
A Superintendência de Licitações e Compras da Secretária Municipal
de Administração declara, para fins de intimação e conhecimento dos
interessados, o seguinte resultado de licitação:
PREGÃO: 017/2018
PROCESSO: 2474.0001636/2018
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 02 (duas)
Ambulâncias - Tipo A Remoção Simples e Eletiva, zero km, ano 2018, para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde de Araguaína.
EMPRESA VENCEDORA

ITEM

REAVEL VEICULOS EIRELI
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Araguaína - TO, 11 de maio de 2018.
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VICTOR NATHAN ARAÚJO AGUIAR
PREGOEIRO

SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO
RETIFICAÇÃO
No EXTRATO DE CONTRATO, publicado no Diário Oficial do
Município, Nº 1563 de 09 de maio de 2018.
Considerando o erro material na digitação do respectivo Extrato
acima citado há necessidade de retificar os dados do mesmo:

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

ONDE-SE LÊ:
Valor Total Estimado: R$ 430.291,66 (Quatrocentos e trinta mil,
duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos)

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER, em Araguaína – Estado do Tocantins, aos 11 dias
do mês de maio do ano de 2018.

LEIA-SE:
Valor Total Estimado: R$ 430.361,00 (Quatrocentos e trinta mil,
trezentos e sessenta e um reais)

JOCIRLEY DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Educação,
Cultura, Esporte e Lazer

Araguaína – TO, 14 de maio de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Fernanda Ribeiro Barbosa
Secretária Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
PORTARIA/SEMED Nº 156/2018			
ARAGUAÍNA – TO, 11 DE MAIO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições legais conferidas pela
Portaria nº 003/2017, de 02/01/2017
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores, Nádya Reis de Oliveira,
matrícula Nº 3873305 , como fiscal e como suplente o servidor, Ydney
Fragoso da Silva, portaria Nº007/2018, para sem prejuízo de suas
atribuições normais exercerem, respectivamente, a função de Fiscal
e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização e
acompanhamento do citado, para atender as necessidades desta Pasta,
de acordo com o Processo nº 54471.
Nº DO CONTRATO
100 /2018

CONTRATADA
IGOR PAULINI M. L. DE SOUSA – ME
CNPJ – 13.707.665/0001-81

Objeto: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;

CONTRATO Nº: 100/2018
PROCESSO Nº: 54471
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araguaína / Secretaria
Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CONTRATADA: Igor Paulini M. L. de Sousa - ME 		
C N P J :
13.707.665/0001-81
OBJETO: Despesa com contratação de empresa especializada em
prestação de serviço, para locação de estrutura física, na promoção
do evento: “X FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL –
FEITO 2018, que acontecerá nos dias 13 e 14 de junho do corrente ano,
em Araguaína – TO, de responsabilidade da Secretaria Municipal da
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preço nº 047/2017
Pregão Presencial nº 059/2017.
VALOR: R$ 14.540,00 (Quatorze mil e quinhentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência a partir da data de assinatura até
a execução do mesmo.
DOTAÇÃO: FP: 12.122.2006.2.394; ED: 3.3.90.39.14; FICHA: 16
FONTE: 00.10
SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.
Araguaína, Estado do Tocantins, 11 de maio de 2018.
Publique-se
JOCIRLEY DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Educação,
Cultura, Esporte E Lazer
ERRATA
CONSIDERANDO O EXTRATO DE CONTRATO, publicado no
Diário Oficial do Município Nº 1557, sexta-feira, do dia 27 de abril de
2018.
Considerando o equívoco no extrato supracitado e a necessidade
de ratificação dos dados relativo abaixo:
PROCESSO: 52752/2018
Onde se lê:
VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 06 (seis)
meses, a partir da data de assinatura até a execução
do mesmo.
Leia-se:
VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 06 (seis)
meses, a partir ordem de serviço.
Araguaína, 11 de maio de 2018.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Publique-se
JOCIRLEY DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

SECRETARIA DA FAZENDA

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 23 de abril de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0004665 / 2017
Manoel das Graças Barbosa da Costa
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 911 / GAB – 2018

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0003972 / 2016
Edegmar Aparecida Gulherme
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 857 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execuções fiscais ativas em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 816/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
a) RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 31421,
relativo aos exercícios de 2007 a 2009, ante de inexistência de nova
causa interruptiva ou suspensiva;
b) RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 31422,
relativo aos exercícios de 2002 a 2006 e 2009, ante a inexistência de
nova causa interruptiva ou suspensiva;
c) RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 45781,
relativo aos exercícios de 2003, 2007, 2008 e 2009, ante a inexistência
de nova causa interruptiva ou suspensiva.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao setor competente
para as providências que se fizerem necessárias.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 23 de abril de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessada:
Assunto: 		

2474.0015394
Fundação Educacional Dom Orione
Reconhecimento de Imunidade
DESPACHO Nº 868 / GAB – 2018

Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendidos como aqueles comprovadores de todo o alegado;
Considerando a confecção do Parecer nº 827/2018, ora favorável
ao pleiteado pela instituição interessada;
RESOLVO:

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 878/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 29636, relativo
aos exercícios de 2009 e 2010, e imóvel sobre a inscrição n° 29656, e
relativo aos exercícios de 2009 e 2010 ante a confirmação de inexistência
de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0000499 / 2017
Francisca Cardoso dos Santos
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 912 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 879/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 43995, relativo
aos exercícios de 1999 a 2006 e 2010, ante a confirmação de inexistência
de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.

RECONHECER a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA quanto ao IPTU
incidente sobre imóvel de propriedade da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
DOM ORIONE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.355.891/0001-24 e sediada
na Rua Santa Cruz, nº 557, Centro, Araguaína - TO, ocasião em que
os autos deverão ser remetidos ao departamento competente para as
providências que se fizerem necessárias.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial de Araguaína e,
após o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO com as
necessárias cautelas e anotações de praxe.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0002658 / 2017
Maria do Socorro Lira Vieira
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 913 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 880/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 43051, relativo
aos exercícios de 2004 a 2006, 2010 e 2011, ante a confirmação de
inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 887/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 18145, relativo
aos exercícios de 1997 a 2006, ante a confirmação de inexistência de
nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0000491 / 2017
Cristina Pereira e Silva
Reconhecimento de Prescrição - IPTU

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0004069 / 2016
Campelo Holding Patrimonial e participações ltda
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 919 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

DESPACHO Nº 914 / GAB – 2018

Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos pleiteados;

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

Considerando a confecção do Parecer nº 884/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);

Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 881/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:

RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 2284, relativo
aos exercícios de 1998 a 2006, ante a confirmação de inexistência de
nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.

RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 7951, relativo
aos exercícios de 2005 e 2006, ante a confirmação de inexistência de
nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0003268 / 2017
Valdeizio Modesto de Sousa
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 918 / GAB – 2018

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0004050 / 2016
Edivaci Barbosa de Sousa
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 920 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execuções fiscais ativas em relação aos
tributos dos anos de 2004, 2005 e 2006;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Considerando a confecção do Parecer nº 914/2018, cuja opinião
foi parcialmente favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 4955,
relativo aos exercícios de 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013, ante a confirmação de inexistência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva, bem como pelo NÃO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU relativo
aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, ante a existência de ações fiscais
em curso, ocasião em que o processo deverá ser encaminhado ao setor
competente para as providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente no exercício de 2009, ante a confirmação de
inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, bem como NÃO
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial Urbano
– IPTU incidente nos exercícios de 1992 a 2000 e 2007 do imóvel nº
36534, e bem como NÃO RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente nos exercícios de 1992 a
2000, 2001 a 2003 e 2007 do imóvel nº 36536 ante a existência de ação
fiscal em curso, ocasião em que o processo deverá ser encaminhado
ao setor competente para as providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.229.512.0000095 / 2017
Manoel Willian da Silva
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 921 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 888/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 48617, relativo
aos exercícios de 1994 a 2006, 2008 e 2009, ante a confirmação de
inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0002121 / 2017
Michelle Soares Vaz Rocha
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 923 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execuções fiscais ativas em relação aos
tributos dos anos de 1992 a 2000 e 2007 do imóvel nº 36534, e dos anos
de 1992 a 2000, 2001 a 2003 e 2007 do imóvel nº 36536;
Considerando a confecção do Parecer nº 886/2018, cuja opinião
foi parcialmente favorável ao pedido do(a) interessado(a);

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0002429 / 2017
Giovanna Gomide Elias
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 924 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execuções fiscais ativas em relação aos
tributos dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013;
Considerando a confecção do Parecer nº 890/2018, cuja opinião
foi parcialmente favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 12007, relativo
aos exercícios de 2006, 2007 e 2009, ante a confirmação de inexistência
de nova causa interruptiva ou suspensiva, bem como pelo NÃO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU relativos aos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013,
ante a existência de ações fiscais em curso, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0002360 / 2017
Francisco Eudo Ferreira Felipe
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 925 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 882/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

6

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
RESOLVO:

RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 10070, relativo
aos exercícios de 1996 a 2006, ante a confirmação de inexistência de
nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0003878 / 2017
Antonio Carlos da Silva Lima
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 926 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 877/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 56622, relativo
aos exercícios de 1992 a 2000, 2004 a 2006 e 2008, ante a confirmação
de inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, ocasião
em que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para
as providências que se fizerem necessárias.

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 928 / GAB – 2018
Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 875/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 54720, relativo
aos exercícios de 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010, ante a confirmação
de inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0003004 / 2017
Maria das Graças Alves de Almeida
Reconhecimento de Prescrição - IPTU

2474.0002227 / 2017
Lusirene da Silva Copeiro
Reconhecimento de Prescrição - IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0002269 / 2017
Mauricio Cabral Barbosa
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 929 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

DESPACHO Nº 927 / GAB – 2018

Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

Considerando a confecção do Parecer nº 874/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);

Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 876/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 47880, relativo
aos exercícios de 2003, 2007, 2008 a 2010, ante a confirmação de
inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.

RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 56950,
relativo aos exercícios de 2001 a 2003 e 2010, ante a confirmação de
inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0002325 / 2017
Helena dos Santos Vale
Reconhecimento de Prescrição - IPTU

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
Assunto: 		

Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 932 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

DESPACHO Nº 930 / GAB – 2018

Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

Considerando a confecção do Parecer nº 871/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);

Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 873/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 45744, relativo
aos exercícios de 1992 a 2006, 2008 a 2010, ante a confirmação de
inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.

RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 49608, relativo
aos exercícios de 1996 a 2000, 2005 a 2009, ante a confirmação de
inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0002432 / 2017
Graci Gomes da Silva
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 931 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 872/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 4870, relativo
aos exercícios de 2001 a 2006, 2008 e 2009, ante a confirmação de
inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0001099 / 2017
Vera Terezinha Estavarengo Rocha
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 934 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada referente ao imóvel de inscrição nº 47936;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal ativa em relação aos tributos
dos anos de 2005 e 2006;
Considerando a confecção do Parecer nº 893/2018, cuja opinião
foi parcialmente favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente nos exercícios de 2007 e 2008, ante a
confirmação de inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva,
bem como NÃO RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial
e Territorial Urbano – IPTU incidente nos exercícios de 2005 e 2006,
ante a existência de ação fiscal em curso, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de maio de 2018.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):

2474.0004021 / 2017
Bruno Veira Erbs

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0004780 / 2016
Jorge Alves Frazão
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 935 / GAB – 2018

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 892/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 1175, relativo
aos exercícios de 2001 a 2008, ante a confirmação de inexistência de
nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 894/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 1045, relativo
aos exercícios de 1992 a 1994, 1996 a 2003 e 2007, ante a confirmação
de inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0005174 / 2016
Edson Coelho dos Santos
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 936 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada referente ao imóvel de inscrição nº 6767;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal ativa em relação aos tributos
dos anos de 2001 a 2003;
Considerando a confecção do Parecer nº 891/2018, cuja opinião
foi parcialmente favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente nos exercícios de 1992 a 2000, 2004 a 2006
e 2009, ante a confirmação de inexistência de nova causa interruptiva
ou suspensiva, bem como NÃO RECONHECER a PRESCRIÇÃO do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente nos exercícios de
2001 a 2003, ante a existência de ação fiscal em curso, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 938 / GAB – 2018
Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada referente ao imóvel de inscrição nº 22213;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que não localizou execução fiscal ativa em relação aos
tributos dos anos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 895/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU relativo aos exercícios de 2004 a 2006, 2008 e 2011,
ocasião em que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente
para as providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.0004779 / 2016
Jorge Alves Frazão
Reconhecimento de Prescrição - IPTU

2474.0004751 / 2016
Ana Hilda de Jesus Magalhães
Reconhecimento de Prescrição - IPTU

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2474.228.511.0000030 / 2016
José Geraldo de Souza
Reconhecimento de Prescrição - IPTU
DESPACHO Nº 939 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

DESPACHO Nº 937 / GAB – 2018

Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execuções fiscais ativas em relação aos
tributos incidentes sobre o imóvel nº 973 nos anos de 2003 e 2007;

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

Considerando a confecção do Parecer nº 896/2018, cuja opinião
foi parcialmente favorável ao pedido do(a) interessado(a);
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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RESOLVO:

a) RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 973,
relativo aos exercícios de 2004 a 2006 e 2008, ante de inexistência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva;
b) RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 980,
relativo aos exercícios de 2003 a 2006, 2008 e 2009, ante a inexistência
de qualquer causa interruptiva ou suspensiva;
c) NÃO RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 973;
relativo aos exercícios de 2003 e 2007, ante a existência de ações fiscais
em curso.

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 34044, relativo
aos exercícios de 1995 a 2006, 2008 e 2009, ante a confirmação de
inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao setor competente
para as providências que se fizerem necessárias.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0000504 / 2017		
João Batista Mateus
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 940 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto nas Certidões emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;
Considerando a confecção do Parecer nº 899/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 1539, relativo ao
exercício de 2007 e do imóvel de inscrição 1540 referente aos exercícios
de 2002 a 2007 e 2010, ante a confirmação de inexistência de nova
causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo deverá ser
encaminhado ao setor competente para as providências que se fizerem
necessárias.

Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

DESPACHO Nº 942 / GAB – 2018
Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;
Considerando a confecção do Parecer nº 901/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 21237, relativo
aos exercícios de 1992 a 2006, ante a confirmação de inexistência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0001852 / 2016		
Jurani Lustosa de França
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 941 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;
Considerando a confecção do Parecer nº 900/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:

2474.0000426 / 2017		
Washington dos Santos Cabral
Reconhecimento de Prescrição – IPTU

Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0000336 / 2017		
Cleudivan Lopes de Oliveira
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 943 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;
Considerando a confecção do Parecer nº 902/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 24030,
relativo aos exercícios de 1996 a 2006 e 2009, ante a confirmação de
inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0004732 / 2016		
Maria dos Anjos Mendes dos Santos
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 944 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;
Considerando a confecção do Parecer nº 903/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 13298, relativo
aos exercícios de 1997 a 2000, 2008, 2009 e 2010, ante a confirmação
de inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, ocasião
em que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para
as providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0005022 / 2016		
Miriam Rodrigues Silva
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 945 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;
Considerando a confecção do Parecer nº 904/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 42179,
relativo aos exercícios de 2002 a 2006 e 2009, ante a confirmação de
inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0006384 / 2015		
Maria das Graças Mecenas F. Costa
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 946 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;
Considerando a confecção do Parecer nº 905/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 7682, relativo
aos exercícios de 1992 a 2003 e dos exercícios de 1992 a 2006, 2008,
2009 e 2010 do imóvel de inscrição nº 29431 ante a confirmação de
inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0000455 / 2017		
Leides Maria da Silva
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 947 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;
Considerando a confecção do Parecer nº 906/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 47177, relativo
aos exercícios de 2008 a 2010, ante a confirmação de inexistência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0000440 / 2017		
Ana Karoliny de Almeida Rabelo Lima
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 948 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

11

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;
Considerando a confecção do Parecer nº 907/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 21238, relativo
aos exercícios de 1992 a 2006, 2008, 2009 e 2010, ante a confirmação
de inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
a) RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº
26691, relativo aos exercícios de 2001 a 2004, ante a confirmação de
inexistência de causa interruptiva ou suspensiva;
b) NÃO RECONHECER A PRESCRIÇÃO do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU relativo aos exercícios
de 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010 ante o fato de que os referidos
créditos não estão prescritos, ocasião em que o processo deverá ser
encaminhado ao setor competente para as providências que se fizerem
necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0000317 / 2017		
Domingos Ribeiro Braga
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 949 / GAB – 2018

Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0003166 / 2016		
Armando Pereira Ramos
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 951 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;

Considerando o disposto no Relatório emitido pelo setor
competente desta Secretaria, que localizou registro de parcelamento em
relação aos tributos pleiteados;

Considerando o disposto na Certidão emitida pela Procuradoria
do Município, que localizou execução fiscal extinta;

Considerando a confecção do Parecer nº 910/2018, cuja opinião
foi desfavorável ao pedido do(a) interessado(a);

Considerando a confecção do Parecer nº 908/2018, cuja opinião
foi favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre os imóveis de inscrição nº 911 e 913,
relativo aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, ante a confirmação de
inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em
que o processo deverá ser encaminhado ao setor competente para as
providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

RESOLVO:
NÃO RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial
e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº
26601, relativo aos exercícios de 2004 a 2010 ante a não ocorrência
da prescrição, ocasião em que o processo deverá ser encaminhado ao
setor competente para as providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0002252 / 2016		
José Sueli Dias Fernandes
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 950 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto no Relatório emitido pelo setor
competente desta Secretaria, que localizou registro de parcelamento em
relação aos tributos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 909/2018, cuja opinião
foi parcialmente favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:

Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.228.511.0000027 / 2016		
Maria dos Anjos Mendes dos Santos
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 952 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto no Relatório emitido pelo setor
competente desta Secretaria, que localizou registro de parcelamento em
relação aos tributos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 911/2018, cuja opinião
foi parcialmente favorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 13298, relativo
aos exercícios de 2001 a 2003, ante a confirmação de inexistência de
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

12

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018

nova causa interruptiva ou suspensiva, ocasião em que o processo
deverá ser encaminhado ao setor competente para as providências que
se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2474.0001377 / 2017		
Espolio Manoel Pinheiro Barros
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 953 / GAB – 2018

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o disposto no Relatório emitido pelo setor
competente desta Secretaria, que localizou registro de parcelamento em
relação aos tributos pleiteados;
Considerando a confecção do Parecer nº 912/2018, cuja opinião
foi desfavorável ao pedido do(a) interessado(a);
RESOLVO:
NÃO RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial
e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº
28901, relativo aos exercícios de 2010 e 2011 ante a não ocorrência
da prescrição, ocasião em que o processo deverá ser encaminhado ao
setor competente para as providências que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de maio de 2018.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

SECRETARIA DA SAÚDE
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2016
Primeiro Aditivo ao Termo de Cooperação Institucional nº 007/2016
Partícipes: Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos Porto LTDA. (ITPAC Porto Nacional), Entidade
Mantenedora da Faculdade Presidente Antônio Carlos (FAPAC)
Objeto: Alteração da Cláusula Décima Primeira – Da Vigência.
Data da Assinatura: 09/08/2017
Vigência: 11/08/2017 a 10/08/2018
Assinam: Jean Luis Coutinho Santos, Secretário Municipal, pela
Secretaria Municipal de Saúde e o senhor Cleber Decarli de Assis, e o
senhor Gedson Monteiro Dos Santos, pela ITPAC Porto Nacional.
Araguaína/TO, 09 de agosto de 2017.
Publique-se
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2017

ASTT
PORTARIA DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
027/2018 DE 08 DE MAIO DE 2018
O PRESIDETE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA,
TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARAGUAINA, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais
normas pertinentes;
Considerando os princípios que norteiam a Administração
Pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência
e razoabilidade;
Considerando a indicação do Departamento de Compras
externando a possibilidade da Aquisição de Equipamentos Para
Gerenciamento de Acesso à Internet e Prestação de Serviço de Internet
TI - IP VIP Dedicado com Redundância Via Fibra Óptica, pelo período de
06 (seis) meses de forma emergencial para a sede da ASTT, por meio
de dispensa de licitação;
Considerando que a empresa abaixo descrita, é a detentora do
menor preço;
Considerando o Parecer nº 218/2018, emitido pela Procuradoria
Jurídica Do Município, pela legalidade da presente despesa por meio de
dispensa de Licitação
RESOLVE:
Art. 1º RATIFICAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com
fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, em favor da empresa
TOLEDO INFORMATICA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 09.537.386/000140, para a Aquisição de Equipamentos Para Gerenciamento de Acesso
à Internet e Prestação de Serviço de Internet TI - IP VIP Dedicado com
Redundância Via Fibra Óptica, pelo período de 06 (seis) meses de forma
emergencial para a sede da ASTT, com vigência a partir da assinatura
do contrato de prestação de serviços, pelo valor total de R$ 31.680,00
(trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais), cuja despesa correrá por
conta da Funcional Programática 15.122.2010.2.499, Elemento de
Despesa 3.3.90.39.58 e 4.4.90.52.06 Fonte, Ficha 13/17.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
FABIO FIOROTTO ASTOLFI
Presidente
Portaria 012/2017
PORTARIA/ASTT Nº 28, DE 08 DE MAIO DE 2018.
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA,
TRANSPORTE E TRÂNSITO - ASTT, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art.1º - Designar o servidor WADYSON LUIZ FILHO, MATRICULA
Nº 15478429, e GUILHERME LEME ALVES BRITO, PORTARIA Nº
190/2017, respectivamente como titular e suplente para sem prejuízo de
suas atribuições normais, exercerem o encargo de Fiscal do Contrato,
para fiscalização e acompanhamento do contrato abaixo especificado, a
fim de atender as necessidades desta Pasta, de acordo com o Processo
nº. 2474.0002057/2018
Nº do Contrato

Empresa Contratada

/2018

TOLEDO INFORMATICA LTDA

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Para Gerenciamento de Acesso à Internet e
Prestação de Serviço de Internet TI - IP VIP Dedicado com Redundância Via Fibra Óptica.

Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I – acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II – anotar em registro próprio, na forma de relatório, as
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito à Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III – determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório à Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV – relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V – opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI – justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimento dos materiais;
VIII – observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX – manifestar-se por escrito, mensalmente, na forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X – exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o Art. 69, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Fabio Fiorotto Astolfi
Presidente da ASTT
Portaria nº 012/2017
EXTRATO CONTRATO

Nº 1566 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018
PROCESSO N.º: 2474.0002057/2018
CONTRATO N.º: 004/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araguaína / ASTT
COTRATADA: TOLEDO INFORMATICA LTDA
CNPJ Nº: 09.537.386/0001-40
OBJETO: Aquisição de Equipamentos para gerenciamento de acesso
à internet e Prestação de Serviço de Internet TI - IP VIP Dedicado com
Redundância via Fibra Óptica pelo período de 06 (seis) meses de forma
emergencial
DA VALIDADE: 06 Meses (de10/05/2018 a 09/10/2018)
DO VALOR ESTIMADO: R$ 31.680,00 (trina e um mil seiscentos e
oitenta reais), SIGNATARIO: ASTT – Agência de Segurança Transporte
e Trânsito
Araguaína -TO, 10 de maio de 2018
Fabio Fiorotto Astolfi
Presidente da ASTT
Portaria nº 012/2017

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A Gedalias Pereira da Silva, cadastrada sob o CNPJ 29.574.975/000105, com nome fantasia Gas Santana Coelho Lago Azul , torna público que
requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente, a DLA Dispensa de Licenciamento Ambiental, para
atividade de Comercialização de venda de Gás de cozinha GPL (P13), no
seguinte endereço: _Rua 25 QD 25 A LT 20 Setor Lago Azul Araguaína
-TO. O empreendimento se enquadra na Resolução Coema nº 07/2005
que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental.
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