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R E S O L V E:

Art. 1º Definir, nos termos do Decreto 215, de 31 de março 
de 2020, os servidores efetivos, contratados e comissionados que 
permanecerão com suas atividades em funcionamento normal ou na 
modalidade “home office”, sendo estes essenciais ao funcionamento 
e manutenção da prestação de serviços da Secretaria Municipal da 
Administração de Araguaína, consoante relação ANEXO descrita.

Paragrafo Único – Os servidores que permanecerão exercendo 
suas atividades laborais na modalidade “Home Office”, são dispensados 
de registro de ponto eletrônico.

Art. 2º São atividades essenciais, não sendo possível sua 
interrupção, devendo permanecer em funcionamento normal:

I. Protocolo;
II. Superintendência de Licitação;
III. Superintendência de Transportes;
IV. Superintendência de Gestão Adm. e de Pessoas
V. Recursos Humanos;
VI. Folha de Pagamento;
VII. Digitalização;
VIII. Junta Medica;
IX. Diretoria Administrativa e Financeira;
X. Manutenção.
XI. Junta Militar
XII. Tecnologia da Informação
XIII. Conselho Tutelar
XIV. Serviços Gerais e de Portaria.

Parágrafo único – As demais atividades de responsabilidade 
desta Pasta não relacionadas no caput deste artigo estão suspensas por 
prazo indeterminado;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
tendo seus efeitos retroativos a 1º de abril de 2020, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretário Municipal da Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2020
COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS)

  
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DE TOCANTINS, através da Secretaria Municipal de Administração, 
considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde; a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), por meio da Portaria GAB/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020; 
o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, regulamentada 
pela Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020; e o 
Decreto Municipal nº 208, de 23 de março de 2020 que declara situação 
de calamidade no Município de Araguaína em virtude da existência de 
casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 
- Doença infecciosa viral), torna pública a realização de Processo 
Seletivo Simplificado para a contratação de caráter temporário de até 20 
profissionais com nível médio completo para o cargo de AUXILIAR DE 
FISCALIZAÇÃO, que atuarão durante a situação de calamidade.

A contratação temporária far-se-á pelo regime jurídico das 
contratações autorizadas que é de natureza estatutária, amparado pelo 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Araguaína 
(Lei nº 1.323/93), nos termos do artigo 5º da Lei Municipal 2.838/13, sem 
garantia de estabilidade aos aprovados, salvo os casos previstos em lei.

O Processo seletivo simplificado terá validade até o término da 
vigência do estado de calamidade determinado pelo Decreto Municipal 
nº 208, de 23 de março de 2020, a contar da data da publicação do 
resultado.  

I – ESPECIFICAÇÕES DO  CARGO

1.1. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO 
1.2. Quantidade de Vagas: 10 (contratação imediata)
1.3. Cadastro Reserva: 10
1.4. Carga Horária: 33 horas semanais (6 horas corridas 

de segunda a sexta; 3 horas corridas no sábado)
1.5. Remuneração: R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e 

cinco reais)

1.6. Requisitos: Nível Médio Completo; possuir motocicleta; Ser 
eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; Não registrar antecedentes 
criminais; Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra 
a Administração, contra a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos 
na Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976; não receber proventos de 
aposentadoria conforme teor do artigo 37, § 10, da 

Constituição Federal, 
1.7. Atribuições: Apoiar as equipes de fiscalização municipal 

para o fiel cumprimento das medidas de contingências adotadas pelo 
Município, nos diversos logradouros públicos e privados, a fim de conter 
a proliferação do COVID-19 (Novo coronavírus).

II– DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas pelo site https://www.
araguaina.to.gov.br  ate às 20:00 horas do dia 9 de abril de 2020, 
devendo ser anexados copias dos seguintes documentos: 

a. Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A” com fotografia 
na forma da Lei n° 9.503/1997;

b. Cadastro de Pessoa Física (CPF/CIC),
c. Comprovante de escolaridade, 
d. Atestados de Antecedentes Criminais (Federal, Estadual);
e. Documento atualizado do veículo (moto).
f. Auto declaração, devidamente assinada, de aptidão física por 

NÃO PERTENCER ao grupo de risco ao COVID-19 como diabéticos, 
hipertensos, quem tem insuficiência renal crônica e doenças respiratórias 
crônicas, mulheres grávidas e lactantes, modelo anexo.

2.2. Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido 
neste Edital.

2.3. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Prefeitura do Município 
de Araguaína o direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado 
aquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem 
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente.

III. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO

O Processo Seletivo Simplificado será composto de 02 (duas) 
etapas: 

3.1. 1ªETAPA: Triagem Curricular: Serão selecionados 50 
(cinquenta) currículos que, conforme demanda serão convocados e 
submetidos à Avaliação Profissiográfica de habilidades/atitudes.

3.2.  2ª ETAPA: Avaliação Profissiográfica (Eliminatória): Visa 
identificar habilidades e atitudes desejáveis dos candidatos, analisando 
características de personalidade, aptidão e potencial, buscando 
a adequação do candidato para o exercício de respectivo cargo a 
considerar as necessidades, exigências e peculiaridades. Os candidatos 
serão avaliados como APTOS ou INAPTOS, considerando o nível de 
proficiência demonstrado durante a avaliação habilidades/atitudes 
(descritas no quadro a seguir), por meio de aplicação de dinâmicas de 
grupo, testes psicológicos padronizados e aprovados pelo Conselho 
Federal de Psicologia e/ou provas situacionais, onde será verificado o 
grau de desempenho em cada uma das seguintes habilidades/atitudes: 

COMPETENCIA CONCEITO

Agilidade Capacidade de otimizar as atribuições para cumprir metas de 
produtividade.

Atenção 
Concentrada

 Capacidade de se concentrar com foco em atividades específicas, 
conseguindo excluir os estímulos ao redor, observando 
sistematicamente a qualidade do trabalho executado.

Comunicação Verbal 
e Não Verbal

Capacidade de alinhar a expressão corporal e facial de forma 
coerente com a comunicação verbal, numa comunicação clara e 
objetiva, isenta de ruidos.

Cortesia Capacidade de  interagir com atenção e gentileza e oferecer ajuda 
sempre que necessária a colegas de equipe e publico em geral.

Equilíbrio Emocional Capacidade de manter a calma, com humor estável e motivador 
diante de situações adversas, sem perder o equilíbrio das emoções.

Espírito de Equipe
Capacidade de cooperar, colaborar, ajudar a equipe ou os clientes 
internos onde for necessário para que os objetivos conjuntos sejam 
alcançados. 

Ética Profissional  Capacidade de agir com integridade e transparência, priorizando 
a honestidade e a verdade nas interações pessoais e profissionais.

Relacionamento 
Interpessoal

Capacidade de se relacionar de forma positiva e produtiva com 
diferentes tipos de pessoas na convivência diária em busca de 
resultados comuns.

3.2.1 A Avaliação Profissiográfica será conduzida por até 2 
psicólogo(s).

3.2.2 No dia da Avaliação Profissiográfica, o candidato deverá 
comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos, munido de mascara de proteção, documento oficial com foto, 
caneta esferográfica azul ou preta e lápis. A Avaliação Profissiográfica 
terá a duração máxima de 4 (quatro) horas. 

3.2.3 O local e horário da Avaliação Profissiográfica será 
comunicado através de Edital de Convocação para a Avaliação 
Profissiográfica a ser publicado no Diário Oficial do Município de 
Araguaína.
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3.2.4 Datas e locais de realização das etapas podem ser 
alterados conforme necessidade da Prefeitura de Araguaína-TO. 

3.2.5 Estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo 
os candidatos considerados INAPTOS na Avaliação Profissiográfica.

3.2.6 Estarão automaticamente desclassificados do Processo 
Seletivo os candidatos que não comparecerem para realizar qualquer 
uma das etapas acima para a qual forem convocados

IV – DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
ETAPAS DATAS

Inscrições Até 20:00h de 09/04/2020
Divulgação dos currículos selecionados com local e 
horário da Avaliação Profissiográfica 10/04/2020

Avaliação Profissiográfica 11/04/2020

Resultado final do Processo Seletivo 13/04/2020

Apresentação de documentos para contratação 14/04/2020

V – DA RELAÇÃO DOS SELECIONADOS

5.1. O resultado final com edital de convocação do Processo 
Seletivo Simplificado será divulgado no site da Prefeitura de Araguaina 
https://www.araguaina.to.gov.br e no Diário Oficial do Município http://
diariooficial.araguaina.to.gov.br.
  
6 – DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os candidatos APTOS no Processo Seletivo, quando 
convocados, mediante a publicação de Edital de Convocação deverão 
comparecer em data e horário a serem informados no ato da divulgação 
do mesmo.

6.2. Publicado o Edital de Convocação, os candidatos convocados, 
terão o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação 
dos documentos discriminados a seguir: Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria “A”, Documento atualizado do veiculo (motocicleta), Certidão 
de Nascimento ou de Casamento, Título de Eleitor, Comprovantes de 
votação nas 2 (duas) últimas eleições, Certificado de Reservista ou de 
Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade (RG ou RNE), 1 (uma) 
foto 3x4 recente, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior 
informando não haver feito o cadastro, Cadastro de Pessoa Física (CPF/
CIC), Comprovantes de escolaridade, Certidão de Nascimento dos filhos, 
Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos (se houver) e 
Atestados de Antecedentes Criminais, Atestado Medico que comprove 
isenção de diabetes, hipertensão, gravidez(exame comprobatório), 
doenças respiratórias crônicas, insuficiência renal crônica.

6.3. Não serão aceitos no ato da convocação e/ou contratação, 
protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente 
serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.

6.4.  O não comparecimento, quando convocado, implicará na 
sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável 
do Processo Seletivo Simplificado, fato comprovado pela Prefeitura do 
Município de Araguaína através de Termo de Convocação.

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

7.1. As ocorrências não previstas no Edital do Processo Seletivo 
serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da Secretaria Municipal 
da Administração.  

7.2. Constarão das listas a serem publicadas, apenas os 
resultados dos candidatos considerados APTOS no Processo Seletivo 
Simplificado.

7.3. Não caberá recurso em nenhuma etapa, haja vista situação 
emergencial de calamidade. 

7.4. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não gera 
direito à contratação, sendo estas feitas conforme necessidade da 
administração pública.

P R E F E I T U R A D O M U N I C Í P I O D E ARAGUAINA, 
Estado do Tocantins, em 08 de abril de 2020.

REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Araguaína – TO, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação representada pelo seu Presidente, torna 
público, a todos os interessados que, termos das Concorrências 
Internacionais n.º 002, 003, 004, 005, 007 e 008/2020, Processos nº 
2019002573, 2019002571, 2019002572, 2019002523, 2020003013 
e 202003273 respectivamente, que tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de execução de obras, 
altera-se o seguinte texto:

Exclusão de item: 
CONCORRÊNCIAS 002,003,004 e 005/2020:
10.12.14.1. Comprovar, como requisito para homologação 
e posterior contratação, sob pena de desclassificação da proposta, 
caso em que será chamado o segundo colocado e assim por diante, 
disponibilidade de usina de CBUQ instalada e apta para funcionar em 
um raio máximo de 30km, medidos do local de execução dos serviços.

CONCORRÊNCIAS 007 e 008/2020:
9.12.14.1. Comprovar, como requisito para homologação e posterior 
contratação, sob pena de desclassificação da proposta, caso em que 
será chamado o segundo colocado e assim por diante, disponibilidade 
de usina de CBUQ instalada e apta para funcionar em um raio máximo 
de 30km, medidos do local de execução dos serviços.

Retificação:
CONCORRÊNCIAS 002,003,004, 005, 007 e 008/2020:

Onde se lê:  
• EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

• MENOR PREÇO GLOBAL

• 6.1.3. Comprovar, como requisito para homologação e 
posterior contratação, sob pena de desclassificação da proposta, 
caso em que será chamado o segundo colocado e assim por 
diante, disponibilidade de usina de CBUQ instalada e apta para 
funcionar em um raio máximo de 30km, medidos do local de 
execução dos serviços, conforme Acórdão 5.900/2010 – TCU 2ª 
Câmara, que preceitua:

Lê-se:
• EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

• MENOR PREÇO

• 6.1.3. Comprovar, como requisito para contratação, 
sob pena de desclassificação da proposta, caso em que será 
chamado o segundo colocado e assim por diante, disponibilidade 
de usina de CBUQ instalada e apta para funcionar, conforme 
Acórdão 5.900/2010 – TCU 2ª Câmara, que preceitua:
CONCORRÊNCIAS 005/2020:

Onde se lê:
2019002572

Lê-se:
2019002523

Araguaína, 08 de abril de 2020.
 

Washington Luiz Pereira de Sousa
Presidente da Comissão Permanente de licitação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 007/2020

 
PROCESSO: 2019013850
VALIDADE: 12 (doze) meses.
OBJETO: Registro de Preços na eventual contratação de empresa 
especializada em Locação de Bens Móveis (estrutura física) para 
utilização na realização eventos, atividades e ações educacionais, 
culturais, esportivas, sociais, religiosas e comunitárias, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer.

FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de 
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se 
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.

DA FORNECEDORA /DO ITEM /DOS VALORES:

1ª APLAUSOS – LOCAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.831.403/0001-97, estabelecida no 
endereço, Avenida Filadelfia, n.º 5.369, Bairro São João, Araguaína – 
TO, neste ato representada por, Joel Lima da Mota, brasileiro, casado, 
empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 297096 SSP/TO e 
CPF nº 833.254.411-49, residente na Avenida Filadélfia, n.º 5.369, Bairro 
Santa Terezinha, Araguaína – TO.


