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Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 
aos 05 dias do mês de março de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

                  ------------------   saude---------------

EXTRATO DO PROCESSO Nº 2021000208

Processo n.º 2021000208 – Dispensa n.º 001/2021 – 
Assunto: Aquisição de  Cilindros de Oxigênio para deman-
das emergenciais para utilização na Unidade de Pronto 
Atendimento em vista o aumento da demanda em virtu-
de do cenário. AUTORIZO a compra direta com DISPENSA 
DE LICITAÇÃO da empresa especificada abaixo, com base 
base no Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 considerando 
as Leis13.979/2020 e  14.035/2020 ,  Medida Provisória nº 
926, de 20 de março de 2020, emitida pelo Presidente da 
República, bem como o Decreto Municipal nº 466/2021 e 
expedientes constantes do processo administrativo em re-
ferência. Bem como portaria 146/2021 de 04 de março 2021 
autorizando a contabilidade a realizar o empenho estima-
tivo –  Welignton Cunha – ME – CNPJ: 23.196/373/0001-85. 
– Valor R$ 144.496,00. Prefeitura de Gurupi/TO, 05 de março 
de 2021.Zander Luis Guimarães Nascimento – Secretário 
Municipal de Saúde.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 dias, do mês de 
março  de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0297/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO 
através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Munici-
pal de Saúde e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO: DJARI FAUSTINO DA 
SILVA CPF: 007.161.491-50 OBJETO: O objeto do presente 
instrumento é a contratação temporária de servidor, para 
desempenhar as funções de AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS, com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais 
HABILITADO LOTAÇÃO: 0709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DOTAÇÃO: : 0709 -   no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 2º, inciso I e X da Lei 
2.392 de 29 de junho de 2018 e suas alterações c/c Decreto 
nº 448/2020 de 16 de março de 2020 e suas alterações VI-
GÊNCIA: 22 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 
Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão anteci-
pada. Data de Assinatura: 22/02/2021.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de 
março de 2021.

Art. 4º A SEPLAF deverá disponibilizar vagas para 
atendimento presencial, por intermédio de agendamento.

Parágrafo único. O atendimento presencial será 
agendado através do telefone de contato 063 3315-0020 
ou do endereço eletrônico agendamentosseplaf@gurupi.
to.gov.br, em dias úteis, durante o período do expediente, 
qual seja das 08:00 (oito horas) as 14:00 (quatorze horas).

Art. 5º. O atendimento presencial fica restrito à pres-
tação dos seguintes serviços:

I - atos cadastrais de pessoas físicas, inclusive orien-
tações sobre situação cadastral;

II - recepção de documentos, requerimentos, defe-
sas e recursos cujo protocolo por meio da internet seja fa-
cultativo ou inexistente;

III - parcelamentos não disponíveis no sítio eletrôni-
co da Prefeitura Municipal de Gurupi, na internet;

IV - emissão de documentos de arrecadação não 
disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Gurupi, na internet;  

V - consulta de débitos e pendências fiscais de pes-
soa física e jurídica do Microempreendedor Individual (MEI), 
bem como do Simplifica;

VI – Emissão de Nota Fiscal avulsa;
VII - consulta e atendimento do departamento de 

Dívida Ativa;
VIII - atendimento relacionado a alvará de constru-

ção, certidão de numeração e habite-se, e demais de com-
petência do departamento de posturas.

Art. 6º. Os atendimentos presenciais deverão ser 
agendados em nome do interessado, e para realizar o agen-
damento do atendimento presencial deverá ser informado:

I - o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
do interessado, conforme o caso;

II - o número de inscrição no CPF do representante;
III - o serviço pretendido;
IV - o dia, a hora para atendimento;
V - o número de telefone para contato; 
§ 1º Na impossibilidade de comparecimento ao 

atendimento presencial agendado, o interessado ou o re-
presentante deverá cancelar a senha de atendimento.

Art. 7º. Em virtude da PANDEMIA COVID 19 e das 
restrições impostas pelo Decreto 489, NÃO será prestado o 
atendimento presencial sem agendamento prévio.

Art. 8º. A data e horário do atendimento presencial 
será informado ao interessado durante o ato de agenda-
mento.

§ 1º A SEPLAF definirá a quantidade diária de aten-
dimentos a serem realizados, de acordo com a disponibili-
dade de atendentes e o tempo médio de atendimento do 
respectivo serviço.

§ 2º Na impossibilidade de conclusão de alguma eta-
pa do atendimento presencial por motivo de força maior 
ou por indisponibilidade dos meios necessários para sua 
prestação, será dada prioridade à sua continuidade quando 
cessadas as causas impeditivas.

Art. 9º. Os atendimentos agendados serão presta-
das com observância dos atos normativos que disciplinam 
a obrigatoriedade de utilização de máscaras, a aferição de 
temperatura, utilização de álcool em gel 70%.

Art. 10. Esta Portaria será publicada no Diário Oficial 
do Município e entrará em vigor em 08 de março de 2021.

Secretaria Municipal de  Saúde


