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DECRETO Nº 014/2022/GAB/PREF        ATOS DO PODER EXECUTIVO

ANO VI - LAJEADO, QUARTA - FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022 - NO  841

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE LAJEADO - TO

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 471 DE 25 DE JANEIRO DE 2017 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 34/2017

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

Antônio Luiz Bandeira Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 033/2022/GAB/PREF
LAJEADO/TO,  30 de março de 2022.

“Dispõe sobre a instituição do Núcleo da Escola Federativa 
do   Município de Lajeado/TO, e dá outras providências.”

Antônio Luiz Bandeira Júnior, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado 
de Tocantins, usando  das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º Fica instituído no âmbito deste Município de Lajeado, o Núcleo 
da Escola Federativa, sob a forma de                                                                        uma 
unidade de gerenciamento de formação, desenvolvimento e gestão de servidores 
públicos e agentes políticos, nos termos do presente Decreto.

Art. 2º O Núcleo da Escola Federativa é responsável pela concepção, 
discussão, compreensão e  inovação das práticas gerenciais por meio da formação 
e adoção de novas posturas de gestão, em um processo contínuo de modernização 
de gestão do Município.

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º O Núcleo da Escola Federativa promoverá a gestão do capital 
intelectual, atuando dentro  das áreas do conhecimento, das habilidades e das 

competências funcionais obedecendo aos princípios:

- do saber, pautado em conhecimento, aprendizado contínuo, 
assimilação, transmissão e  compartilhamento do conhecimento;

- do saber-fazer, voltado para aplicação do conhecimento em visão 
global e sistêmica, trabalho  em equipe, liderança, motivação, comprometimento, 
comunicação e gestão de conflitos; e

- do saber-fazer-acontecer, relacionado com empreendedorismo, 
inovação, gestão da mudança e foco em resultados.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS E DA ATUAÇÃO

Art. 4º São objetivos do Núcleo da Escola Federativa:
- Capacitar e aperfeiçoar os servidores públicos e agentes políticos 

municipais visando a melhoria dos serviços públicos;
- Sensibilizar servidores públicos e agentes políticos municipais sobre 

a importância do programa de educação continuada;
- Disponibilizar cursos de capacitação e aperfeiçoamento por área 

de atuação;
- Acompanhar o nível de adesão aos cursos ofertados;
- Criar condições que estimulem a participação de servidores públicos 

e agentes políticos municipais nas atividades de capacitação; e
- Estender o atendimento a câmara municipal, entes da administração 

pública indireta e prestadores de serviços.

Art. 5º A atuação do Núcleo da Escola Federativa dar-se-á através de 
processos de formação, capacitação, desenvolvimento e ações especiais para 
garantir o aprimoramento da gestão pública.

Parágrafo único: A atuação a que se refere o caput poderá efetivar-
se diretamente ou mediante  serviços de assessoramento ou consultoria, 
intercâmbios, convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas.

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 6º O Núcleo da Escola Federativa integra a estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7º O Núcleo será coordenado pelo Agente Federativo de Escola, 
a ser designado por Portaria do Poder Executivo Municipal.

Art. 8º O Agente Federativo manterá com os demais órgãos congêneres 
municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o objetivo de receber 
e fornecer subsídios técnicos para as ações do Núcleo.

CAPITULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º O Gabinete do Chefe do Poder Executivo efetuará os 
remanejamentos funcionais necessários à composição da estrutura do Núcleo 
da Escola Federativa.

Art. 10 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos trinta 
dias do mês de março de 2022.

Antônio Luiz Bandeira Júnior
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº  023 /2022/GAB/PREF

LAJEADO/TO,  30 DE MARÇO DE 2022.

“Dispõe de servidor para representar a Escola Federativa 
no município de Lajeado/TO junto a Secretaria de Governo 
da Presidência da República e dá outras providências”.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de 
Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação vigente, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e

Considerando a estrutura administrativa prevista na Lei Complementar 
nº 539/2021, de 26 de novembro de 2021, em vigor;

DECRETA:

Art. 1º. - A designação da servidora GRÉCIA REGINA AIRES 
CORRÊA, matrícula 165, para representar a Escola Federativa no município 
de Lajeado/TO, junto a Secretaria de Governo da Presidência da República.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Tocantins, aos 
30 dias do mês de março de 2022. 

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/2022

Consta do processo administrativo os elementos necessários para a 
caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; solicitação 
de abertura de processo visando aquisições contendo planilha orçamentária; 
justificativa e fundamentação da comissão de licitação para que o processo seja 
através de dispensa de licitação; orçamentos com respectivos ofícios solicitando 
as cotações; autorização da dispensa; manifestação do setor de finanças quanto a 
existência de recursos para arcar com as despesas; parecer jurídico opinando pela 
legalidade da contratação via dispensa de licitação e parecer do controle  interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle 
Interno preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 
ao disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações;  

AUTORIZO A CONTRATAÇÃO DO OBJETO: Locação de 01 
(um) veículo de passeio tipo, cinco passageiros e ar condicionado. Para atender 
as demandas do transporte escolar na zona rural. Com motorista, combustível 
e todas as despesas com os veículos por conta da contratada, EM FAVOR DA 
EMPRESA/FORNECEDOR DORISMAR FREITAS DE ARAÚJO, inscrito no 
CPF sob o nº 966.009.181-87, Endereço: Rua Coriolano Gouveia, Centro, N° 
2165, QD 0, LT 0 CEP: 77.645-000, Lajeado - TO. 

Pelo valor total de R$ 32.000,00 (trina e dois mil reais). Pago 
mensalmente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) conforme os serviços 
prestados.

Consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 parágrafo 
único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021 e Decreto n° 10.922 de 
30 de dezembro de 2021. A Dispensa de Licitação n° 35/2022.

Publica-se. 

Lajeado-TO, 28 de março de 2022.

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO
Gestora do Fundo Municipal de Educação

ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2022

Consta do processo administrativo os elementos necessários para a 
caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; solicitação 
de abertura de processo visando aquisições contendo planilha orçamentária; 
justificativa e fundamentação da comissão de licitação para que o processo seja 
através de dispensa de licitação; orçamentos com respectivos ofícios solicitando 
as cotações; autorização da dispensa; manifestação do setor de finanças quanto a 
existência de recursos para arcar com as despesas; parecer jurídico opinando pela 
legalidade da contratação via dispensa de licitação e parecer do controle  interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle 
Interno preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 
ao disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações;  

AUTORIZO Contratação de empresa especializada para aquisição 
de Câmeras, sensores, central de alarme e cartões de memoria para serem 
instalados nos prédios públicos do Fundo Municipal de Assistência Social 
de Lajedo - TO, a fim de coibir as ações de vandalismos que venham resultar 
em danos ao patrimônio público, bem como assegurar a segurança de todos 
os usuários dos bens móveis e imóveis próprios ou de terceiros bem como a 
segurança dos servidores e cidadãos Lajeadenses, em favor da empresa A 2 
ENTRETERIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ 37.865.410/0001-05, localizada 
na Rua Tia Dica, S/N, Quadra 25 Lote 16, Setor Aeroporto, Lajedo - TO, CEP: 
77.645-000, pelo valor de R$ 16.724,00 (dezesseis mil e setecentos e vinte e 
quatro reais). Consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 e 
parágrafo único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A Dispensa de Licitação 
nº 36/2022.

Publica-se. 

Lajeado/TO, 29 de março 2022.

LEVI LOPES GOMES
Secretário Municipal de Assistência Social

ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 206/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2022

Consta do processo administrativo os elementos necessários para a 
caracterização do objeto como: solicitação do setor competente; solicitação de abertura de 
processo visando aquisições contendo planilha orçamentária; justificativa e fundamentação 
da comissão de licitação para que o processo seja através de dispensa de licitação; orçamentos 
com respectivos ofícios solicitando as cotações; autorização da dispensa; manifestação 
do setor de finanças quanto a existência de recursos para arcar com as despesas; parecer 
jurídico opinando pela legalidade da contratação via dispensa de licitação e parecer do 
controle interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle Interno 
preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no 
art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666 de junho de 1993 e alterações posteriores;

AUTORIZO O custeio desta despesa justifica-se devido a necessidade de 
Locação de imóvel destinado a dotar de abrigo as instalações do para Fundo Municipal dos 
Direito da Criança e Adolescente de Lajeado- TO. O imóvel, localizado na Avenida Sergio 
Nogueira, Quadra 05, bairro Centro, no município de Lajeado- TO, em favor do senhor 
APARICIO BORGES DE SOUZA, inscrito no CPF:771.410.751-00, Vila Pedreira, S/N, 
Comunidade Pedreira CEP:77645-000, Lajeado - TO, pelo valor de R$ 6.300,00 (seis mil 
e trezentos reais). Consoante ao estabelecido nos incisos de I a V do art. 72 e parágrafo 
único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, RATIFICO 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993. A Dispensa de Licitação nº 37/2022.

Publica-se. 

Lajeado -TO, 29 de março de 2022.

LEVI LOPES GOMES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE



03ANO VI - Nº 841 - QUARTA - FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO
AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO – TO, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação; 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2022- 
Abertura dia 11/04/2022, ás 08h00min horas, tipo, menor preço por item, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal de Lajeado – TO, situado na Av. Justiniano 
Monteiro, Nº 2075, centro. Com o objeto: registro de preços para possível e futura 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajeado-TO, conforme 
quantidades e produtos especificados no Anexo I (Termo de Referência).

O Edital completo está à disposição, na sede da Prefeitura Municipal 
de Lajeado – TO e site da Prefeitura (https://www.lajeado.to.gov.br/).

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 063- 3519-
1235 ou e-mail. licita.lajeado@gmail.com.

Lajeado – TO, 28 de março de 2022. 

RONISVALDO DA SILVA PINHO 
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO – TO

AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO - TO, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar as licitações; 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2022 - 
Abertura dia 12/04/2022, ás 08h00min, tipo, menor preço por item, que será 
realizada na Sala de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Lajeado –TO, 
na Av. Justiniano monteiro s/n, Centro, CEP - 77.645-00. Com o objeto registro 
de preços para possível aquisição parcelada de aquisição de materiais de limpeza, 
descartáveis e higiene geral para atender as demandas Rede Municipal de Ensino 
e Secretaria Municipal de Educação, conforme Anexo I (Termo de Referência)

O Edital completo está à disposição, na sede da Prefeitura Municipal 
de Lajeado – TO e site da Prefeitura (https://www.lajeado.to.gov.br/).

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 063- 3519-
1235 ou e-mail. licita.lajeado@gmail.com.

Lajeado –TO, 29 de março de 2022.

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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