
ANO V - LAJEADO, QUARTA - FEIRA, 07 DE JULHO DE 2021 - N O  691

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE LAJEADO - TO

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 .

SUMÁRIO

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

PÁGINA
DECRETO DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021 01
ATO DE DISPENSA 02
ATO DE DISPENSA 02
ATO DE DISPENSA 03

Antônio Luiz Bandeira Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021

Lajeado-TO, 07 de julho de 2021.

“DISPÕE SOBRE O RECADASTRAMENTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
LAJEADO/TO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais 
dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos, na forma do 
inciso IX, do art. 37, da Constituição da República, observando-se que para 
este fim se faz necessário a identificação do servidor, do perfil funcional, de 
sua lotação, seu enquadramento funcional, bem como outras informações 
consideradas fundamentais para a Prefeitura;

CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas 
objetivando dar maior controle e celeridade à Secretaria Municipal de 
Administração, com a finalidade de buscar a melhoria da qualidade das 
informações como instrumento de gestão de pessoas;

CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Municipal de 
Administração manter atualizadas as informações de pessoal, principalmente 
atender as exigencias da portaria 543/2020 do TCE TO e implantação do e-social;

CONSIDERANDO que a Administração tem prazo a cumprir para 
implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações 
Previdenciarias, Trabalhistas e Fiscais – eSocial;

DECRETA :

Art. 1º. O Recadastramento Funcional reger-se-á pelas disposições 
deste ato, que se constitui no regulamento interno e permanente, o que não impede 
a implementação de melhorias, e será disponibilizado no site da Prefeitura e 
fixado nos murais da sede da Prefeitura.

Parágrafo único. O recadastramento funcional abrangerá todos os 
servidores com lotação ativa na Prefeitura de LAJEADO/TO, incluindo os 
servidores a disposição de outros órgãos (cedidos).

Art. 2º. O período de recadastramento dar-se-á impreterivelmente de 
12 a 16 julho de 2021, nos horários compreendidos entre 8h00min às 11h00min, 
e das 14h00min as 17h00min e acontecerá conforme calendário estabelecido 
abaixo:

SECRETARIAS/ÓRGÃOS Local DATA PARA RECADASTRAMENTO

Secretaria Municipal de  Administração;
Gabinete do Prefeito;
Secretaria Municipal de Agrucultura;
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo;
Secretaria de Esporte;

Gabinete Prefeito
(Nixon Nilson Pareja Coutinho e Camila de 
Sousa Silvestre)

Centro de Inclusão Digital
 (Fernanda Bezerra de Silva)

Dia 12 a 16/07/2021

Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde 
(Rosiane Gonçalves dos Reis Ferreira)

UBS José Parente
(Deylla Moniarla Souza Azevedo)

Dia 12 a 16/07/2021

Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura 

Escola Municipal Sebastião de Sales Monteiro
(Irenilde Freitas de Araujo)

Centro Educacional Infantil     Dona Antônia 
Sales Monteiro
(Nara Dejane Pereira dos Santos)

Escola JK
(Zeli Bezerra do Nascimento Souza)

Dia 12 a 16/07/2021

Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Assitência Social
(Lucileide Bezerra de Souza) Dia 12 a 16/07/2021

Art. 3º. Fica estabelecido como local para o recadastramento de 
que trata este Edital, as respectivas sedes das Secretarias conforme quadro 
distribuidom acima, nesta cidade.

Art. 4º. O recadastramento será feito mediante o comparecimento 
pessoal do servidor e apresentação dos seguintes documentos:

1. Formulário de recadastramento (original) devidamente 
preenchidos;

2.   RG; CPF; Comprovante de residência (cópia(s)  legível(veis);
3. Certidão de casamento e/ou averbação da separação judicial, 

divórcio (cópia (s) legível (veis);
4. Portaria (s) e termo (s) de posse do (s) concurso(s) deste 

Município (cópia (s) legível (veis);
5. Declaração de bens (Original);
6. Declaração de não acumulação de cargos (Original); 
7. Declaração de Atualização de Cadastro (Original); 
8. Declaração de Imposto de Renda (Original); 
9. Antecedentes Criminais (Original);
10. Declaração de lotação assinada pelo secretário ou por pessoa 

designada;
11. Título de Eleitor;  
12. Carteira de reservista (para servidores do sexo masculino); 
13. Comprovante com nº do PIS/PASEP;
14. Certificado de conclusão do curso do Ensino Fundamental, 

Médio e Superior (conforme exige o cargo que ocupa);
15. Carteira de registro profissional no Respectivo Conselho de 

Classe;
16. Certificado de conclusão de curso de especialização, Mestrado 

e Doutorado;
17. Documentos comprobatórios da realização de cursos de 

qualificação ou aperfeiçoamento profissional devidamente 
atualizados; (Ex: certificados, declarações e outros);  

18. Carteira Nacional de Habilitação (CNH);   
19. Certidão de Nascimento dos filhos menores e dependentes 

judicialmente; 
20. Cópia do CPF do(os) filho(os).

Art. 5º. Todos os documentos apresentados no processo de 
recadastramento deverão ser apresentados em original e cópia à Comissão 
Municipal de Recadastramento, que conferirá e carimbará com “CONFERE 
COM O ORIGINAL”, para promover-lhes a fé pública.

Art. 6°. O servidor público municipal que deixar de se recadastrar 
no prazo estabelecido assim como não apresentar  os documentos exigidos será 
suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de outras medidas 
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cabíveis.

§ 1º - O pagamento a que se refere o caput deste artigo será 
restabelecido quando da regularização do recadastramento pelo servidor 
municipal;

§ 2º - O servidor público municipal que, em razão de moléstia grave, 
estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este Edital 
deverá apresentar à Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo previsto 
no art. 3º, a respectiva justificativa e documentação comprobatória;

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, o servidor público 
municipal deverá comparecer à Secretaria Municipal de Administração, no prazo 
de 5 (cinco) dias, a contar do término do período de recadastramento, ou quando 
cessar a moléstia, a fim de regularizar sua situação cadastral.

Art. 7. O servidor público municipal responderá civil, penal e 
administrativamente pelas informações falsas ou incorretas, que prestar no ato 
do Recadastramento.

Art. 8. Qualquer informação complementar, objetivando dirimir 
questões pendentes acerca de situação ocorrida, deverá ser dirigida para a 
presidência da Comissão de Recadastramento.

Art. 9. A Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias contados do término do recadastramento, apresentará relatório 
final a Secretaria Municipal de Administração.

Art.10. Os casos omissos serão apreciados pela Comissão Municipal 
de Recadastramento, cujas decisões serão encaminhadas à Secretaria Municipal 
de Administração para a implementação das medidas cabíveis.

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, em 07 de julho de 2021.

Antônio Luiz Bandeira Júnior
Prefeito Municipal

ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 828/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 166/2021

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: Aquisição de serviço 
de Palestra online para retorno das atividades educacionais, como processo de 
Formação Contínua de professores e dirigentes escolares da Rede Municipal 
de Ensino de Lajeado-TO, EM FAVOR DA EMPRESA/FORNECEDOR: 
NUCLEO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO LTDA (Nume), Pessoa 
Jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº 08.581.102/0001-50, Endereço: R DOS 
EVANGELICOS, N° 75, APT 201, SALA 01, CENTRO, CEP: 29.645-000, 
Santa Maria de Jetibá - ES. 

Pelo valor total de R$ 2.925,72 (dois mil novecentos e vinte e cinco 
reais e setenta e dois centavos).  

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. A Dispensa de Licitação 
n° 166/2021.

Publica-se. 

Lajeado/TO, 07 de Julho 2021.

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 692/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 167/2021

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: Aquisição de 
serviços de Topografia para construção das novas Escolas Municipais Juscelino 
Kubistchek e Sebastião de Sales Monteiro no município de Lajeado - TO, EM 
FAVOR DA EMPRESA/FORNECEDOR: N C N PARENTE - EIRELI (Parente 
Engenharia), Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 27.906.373/0001-82, 
Rua Antônio Benvindo, Número 1041, Bairro: Centro, CEP: 77.640-000, 
Tocantínia – TO. 

Pelo valor total de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), pago 
conforme o serviço entregue nas extensões: PDF, DWG, DXF, DOC, XLS, RAR, 
ZIP e JPG. Tamanho máximo dos arquivos: 03 arquivos de 7MB.

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. A Dispensa de Licitação 
n° 167/2021.

Publica-se. 

Lajeado - TO, 07 de Julho 2021.

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 833/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 168/2021

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: Serviço de Design 
para a criação da Linha do Tempo referente ao nome da Escola Municipal 
Juscelino Kubitschek. A empresa ficará responsável pela criação e entrega do 
serviço já montado na unidade escolar. Área total do serviço 27.832 m², EM 
FAVOR DA EMPRESA/FORNECEDOR: TCSAM PRODUÇÃO DE FILMES 
PARA PUBLICIDADE EIRELI (TCSAM Service), Pessoa Jurídica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 09.025.564/0001-53, Endereço: QD 102 Norte, AVENIDA LO 
4, SN, CONJ 02, LOTE 02, SALA 12, Plano diretor norte, CEP: 77.006-006, 
Palmas- TO. 

Pelo valor total de R$ 2.584,81 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro 
reais e oitenta e um centavos).  

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. A Dispensa de Licitação 
n° 168/2021.

Publica-se. 

Lajeado - TO, 07 de Julho 2021.

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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