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SUMÁRIO

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

ATO NO 1.458 - DSG.
republicado para correção

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso ii, da constituição do Estado, 
e na conformidade do decreto 2.455, de 6 de julho de 2005, resolve

d E s i g n A r

a seguinte delegação para empreender viagem a Lisboa, Portugal, a fim 
de participar do I Congresso Íbero Americano Nós Propomos: Geografia, 
Educação e cidadania:   

i - da secretaria da Educação, Juventude e Esportes:

1. AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr, secretária de Estado;
2. mEriAn LoPEs dE sousA, Professora da Educação básica;

ii - de alunos da rede estadual de ensino: 

1. dAniEL ribEiro dA costA;
2. LucAs cunHA borgEs;
3. miKELLE souZA dE ALmEidA;
4. sAmArA bEZErrA siLVA;
5. WÁdLA rufino dos sAntos.

Parágrafo único. o afastamento, gerando ônus para o Estado, 
relacionado à integralidade de subsídios, passagens aéreas e despesas 
parciais com diárias, transcorre no período de 7 a 12 de setembro de 2018.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 30 dias do mês de agosto 
de 2018; 197o da independência, 130o da república e 30o do Estado. 

mAuro cArLEssE
governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.466 - EX.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso Xi, da constituição do Estado, 
resolve

  E X o n E r A r,

a partir de 1o de setembro de 2018, sAndro HEnriQuE ArmAndo do 
cargo de secretário de Estado da fazenda, extinto em decorrência dos 
efeitos da medida Provisória 4, de 17 de agosto de 2018.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 3 dias do mês de setembro 
de 2018; 197o da independência, 130o da república e 30o do Estado. 

mAuro cArLEssE
governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.467 - NM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso Xi, da constituição do Estado, 
resolve

n o m E A r

sAndro HEnriQuE ArmAndo para exercer o cargo de secretário de 
Estado da fazenda e Planejamento, a partir de 1o de setembro de 2018.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 3 dias do mês de setembro 
de 2018; 197o da independência, 130o da república e 30o do Estado. 

mAuro cArLEssE
governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

EXTRATO NO 24/2018.

tErmo dE cooPErAÇÃo tÉcnicA no 11/2018.
dE um LAdo: Poder Executivo do Estado do tocantins.
do outro: Poder Executivo do município de cristalândia
obJEto: intercâmbio do conhecimento técnico específico para o 
aperfeiçoamento das atribuições institucionais.
VigÊnciA: de 1o de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019.
dAtA dA AssinAturA: 21 de agosto de 2018.
signAtÁrios: mauro carlesse, governador do Estado e cleiton 
cantuário brito, Prefeito municipal de cristalândia.

SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO

ERRATA DO “EXTRATO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018”

 informamos que fora observado na publicação do AViso dE 
cHAmAdA PÚbLicA nº 01/2018, erro referente ao prazo para entrega 
da documentação de habilitação, sendo necessárias providências para 
correção. A chamada Pública tem por objeto o credenciamento de 
Empresas de Serviços de Eficiência Energética (ESCO), pelo período 
de 36 (trinta e seis) meses, para apresentação de projetos de Eficiência 
Energética a serem aprovados pela concessionária de energia pública 
EnErgisA tocAntins distribuidorA dE EnErgiA s.A. após 
publicação de edital pela mesma, referente ao ProgrAmA dE 
EficiÊnciA EnErgÉticA AnEEL. 

importa mencionar que, a referida publicação não traz prejuízo 
ao erário, uma vez que o credenciamento das empresas não trás custos 
aos cofres públicos, pois o Estado do Tocantins figura apenas como 
beneficiário do projeto a ser aprovado. 
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ondE constA: 

o Edital estabelecendo as condições e demais informações 
necessárias à participação poderá ser obtido na superintendência de 
Administração e finanças, localizada no Palácio Araguaia, no horário das 
8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e a documentação de habilitação 
e o Projeto de Eficiência Energética deverá ser entregues em até 
60 (sessenta) dias após a publicação do edital pela concessionária 
EnErgisA tocAntins distribuidorA dE EnErgiA s.A., na 
superintendência de Administração e finanças, localizada no Palácio 
Araguaia.

PAssE A constAr: 

o Edital deste credenciamento, estabelecendo as condições 
e demais informações necessárias à participação, poderá ser obtido na 
superintendência de Administração e finanças, localizada no Palácio 
Araguaia, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e a 
documentação de habilitação deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias 
após a publicação deste edital, na superintendência de Administração e 
finanças, localizada no Palácio Araguaia.

Palmas/to, aos 03 dias do mês de setembro de 2018. 

JuLiAnA PAssArin
secretária-geral de governo

CASA CIVIL

PORTARIA CCI NO 1.146 - CSS, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.
republicada para correção

o sEcrEtÁrio-cHEfE dA cAsA ciViL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso iV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 11, de 21 de 
agosto de 2018, resolve

c E d E r

ao município de cristalândia a inspetora de defesa Agropecuária 
ELiZAngELA LimA dA siLVA brito, matrícula 42629-6, integrante do 
quadro de pessoal da Agência de defesa Agropecuária do Estado do 
tocantins - AdAPEc-tocAntins, no período de 1o de setembro a 31 
de dezembro de 2018, com ônus para a origem.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.187 - EX, DE 3 DE SETEMBRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio-cHEfE dA cAsA ciViL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 1o, inciso i, do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 
2007, resolve

E X o n E r A r, a pedido,

ALcidÉLio rAdAmÉs VAsconcELos dE mAriA de suas funções, 
no cargo de provimento em comissão de Assessor de Assuntos 
Parlamentares - dAs-4, da secretaria-geral de governo, a partir de 30 
de agosto de 2018.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº 82, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o ProcurAdor-gErAL do EstAdo, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei complementar Estadual nº 20, de 17 de junho de 
1999 e suas alterações, tendo em vista que lhe compete a prática de atos 
de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inciso iii, c/c 
art. 67 da Lei nº 8.666/93, e a instrução normativa tcE-to nº 02/2008, 
de 07/05/2008,

rEsoLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo identificados para, sem 
prejuízo de suas atribuições normais, exercerem os encargos de fiscais 
de contratos, bem como, seus respectivos substitutos, para responderem 
nos casos de impedimento ou afastamento legal dos titulares dos contratos 
elencados a seguir:

número do contrato número do Processo fiscal do contrato titular fiscal substituto objeto do contrato

09/2017 2017/09060/746
márcia finelli Horta 

Vianna mAt 11197498-1
cPf: 036.493.876-54

francisca rejane de La 
de souza mAt 576790-4 

cPf: 467.421.663-04

destina-se a atender 
com distribuição de 

energia - Energisa sA

Art. 2º São atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato das 
cláusulas avençadas;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinam os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como, informar 
por escrito à diretoria Administrativa e financeira sobre tais eventos;

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes e imediatamente comunicar através de relatório 
à diretoria Administrativa e financeira para ciência e apreciação das 
providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria Administrativa e 
financeira para as devidas providências;

Vi - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos 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 determinado;

iX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de 
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, construa ou 
substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, nos termos e no art. 69 da Lei 
federal nº 8.666/93.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

gabinete do Procurador-geral do Estado, em Palmas, aos 31 
dias de agosto de 2018.

niVAir ViEirA borgEs
Procurador-geral do Estado

PORTARIA CCI NO 1.188 - EX, DE 3 DE SETEMBRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio-cHEfE dA cAsA ciViL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 1o, inciso i, do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 
2007, e com estrita observância ao disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”,  
da Lei federal 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve

E X o n E r A r

biAncA mArinELLi de suas funções, no cargo de provimento 
em comissão de gerente de informação - dAi-1, da secretaria da 
comunicação social.

rolf costa Vidal
secretário-chefe
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EXTRATO DE CONTRATO/TERMO ADITIVO

Processo nº: 2017/09060/000746
contrato nº: 09/2017
Aditivo nº: 1º termo Aditivo
contratante: Procuradoria-geral do Estado do tocantins
contratado: EnErgisA tocAntins distribuidorA dE EnErgiA s/A
cnPJ: 25.086.034/0001-71
objeto do contrato/Aditivo: contratação de serviços para fornecimento 
de Energia para atender as necessidades desta Procuradoria-geral do 
Estado.
Valor do Contrato: R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais)
natureza da despesa: 33.90.39
fonte de recurso: 0100666998
data da Assinatura: 31/08/2019
Vigência: 29/09/2018 a 29/09/2019
Signatários: Nivair Veira Borges (Procurador-Geral do Estado do 
Tocantins) Alessandro Brun e Alankardec Ferreira Moreira (Representante 
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A)

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1.103/2018/GASEC, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, usando 
a competência que lhe atribui a alínea “d”, inciso ii, art. 1º, do decreto nº 
2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso Vi, art. 15, da Lei nº 2.669, 
de 19 de dezembro de 2012, com fulcro no inciso i, §1º, art. 35, da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na 
instrução normativa geral nº 02/2015, de 17 de setembro de 2015, e 
considerando:

que a movimentação de servidores é imprescindível para 
a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder 
Executivo Estadual;

que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser 
suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços 
públicos;

a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre 
os órgãos envolvidos, resolve:

rEmoVEr, a pedido, para o instituto natureza do tocantins,

EZio ALVEs PErEirA, gestor Público, número funcional 619106/1, cPf 
505.013.806-04, oriundo da controladoria-geral do Estado, a partir de 
27 de agosto de 2018.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo

PORTARIA Nº 1.104/2018/GASEC, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, consoante 
dispõe o art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do Estado, no uso da sua 
atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso ii, alínea “a”, do decreto 
nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007;

considerando que a servidora se encontra afastada do cargo de 
Assistente Administrativo, sem justificativa legal, desde 1º de julho de 1995;

considerando que o não exercício regular do cargo alcança mais 
de 23 (vinte e três) anos, inviabilizando, pela prescrição quinquenal, a ação 
punitiva do Estado, nos termos do art. 165, inciso i, da Lei nº 1.818/2007;

considerando que à Administração Pública, com base nas 
decisões prolatadas pelos Egrégios tribunais superiores, cabe o poder-
dever de extinguir o vínculo jurídico estatutário que mantém com a 
servidora, de modo a impedir sua permanência ad infinitum no cargo 
público, sem o correspondente e efetivo exercício, resolve:

dEcLArAr

o encerramento do exercício da servidora maria regina ferreira 
duarte, cPf nº 402.680.121-72, número funcional 511769/1, no cargo 
de Assistente Administrativo, da secretaria da Educação, Juventude e 
Esportes, em 1º de julho de 1995, não havendo, a partir dessa data, no 
que diz respeito ao cargo retro, qualquer vínculo funcional entre o Estado 
do tocantins e a mencionada servidora.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo

PORTARIA Nº 1.105/2018/GASEC, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, consoante 
dispõe o art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do Estado, no uso da sua 
atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso ii, alínea “a”, do decreto 
nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007;

Considerando que o(a) servidor(a) se encontra afastado(a) do 
cargo de Professor Auxiliar, sem justificativa legal, desde 1º de janeiro 
de 1991;

considerando que o não exercício regular do cargo alcança mais 
de 27 (vinte e sete) anos, inviabilizando, pela prescrição quinquenal, a ação 
punitiva do Estado, nos termos do art. 165, inciso i, da Lei nº 1.818/2007;

considerando que à Administração Pública, com base nas 
decisões prolatadas pelos Egrégios tribunais superiores, cabe o poder-
dever de extinguir o vínculo jurídico estatutário que mantém com o(a) 
servidor(a), de modo a impedir sua permanência ad infinitum no cargo 
público, sem o correspondente e efetivo exercício, resolve:

dEcLArAr

O encerramento do exercício do(a) servidor(a) Nery Tolintino de Sousa, 
cPf nº 493.464.821-68, matrícula nº 129640-0, no cargo de Professor 
Auxiliar, da secretaria da Educação, em 1º de janeiro de 1991, não 
havendo, a partir dessa data, no que diz respeito ao cargo retro, qualquer 
vínculo funcional entre o Estado do Tocantins e o(a) mencionado(a) 
servidor(a).

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo

PORTARIA Nº 1.106 - EX, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, consoante 
o disposto no art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do Estado e no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 1º, inciso ii, alínea “a”, do decreto nº 
2.919, de 02 de janeiro de 2007, resolve:

EXonErAr, a pedido,

AnA LuciA AngELo dA siLVA, número funcional 1178601/1, cPf nº 
265.775.208-01, do cargo de Professor da Educação básica, do Quadro 
de Profissionais do Magistério, retroativo a 1º de fevereiro de 2018, com 
base no que consta do processo nº 2018/27000/003112.

HortELinA mArtins fEitosA diniZ, número funcional 419646/1, cPf 
nº 333.171.191-87, do cargo de Enfermeiro, do Quadro de Profissionais 
da saúde, a partir de 06 de maio de 2018, com base no que consta do 
processo nº 2018/30550/004394.

irAcEmA PErEirA LAcErdA, número funcional 267251/1, cPf nº 
197.853.643-72, do cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de 
Profissionais da Saúde, a partir de 26 de junho de 2018, com base no 
que consta do processo nº 2018/30550/004946.

nAYArA PAtrÍciA PErEirA brAndÃo, número funcional 1205145/1, 
cPf nº 730.204.001-04, do cargo de Assistente de serviços de saúde, do 
Quadro de Profissionais da Saúde, a partir de 03 de julho de 2018, com 
base no que consta do processo nº 2018/30550/005059.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo

PORTARIA Nº 1.107/2018/GASEC, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, consoante 
dispõe o art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do Estado, no uso da sua 
atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso ii, alínea “a”, do decreto 
nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007;

considerando que a servidora se encontra afastada do cargo de 
Professor Assistente, sem justificativa legal, desde 1º de fevereiro de 1991;

considerando que o não exercício regular do cargo alcança mais 
de 27 (vinte e sete) anos, inviabilizando, pela prescrição quinquenal, a ação 
punitiva do Estado, nos termos do art. 165, inciso i, da Lei nº 1.818/2007;

considerando que à Administração Pública, com base nas 
decisões prolatadas pelos Egrégios tribunais superiores, cabe o poder-
dever de extinguir o vínculo jurídico estatutário que mantém com a 
servidora, de modo a impedir sua permanência ad infinitum no cargo 
público, sem o correspondente e efetivo exercício, resolve:

dEcLArAr

o encerramento do exercício da servidora Jane machado fagundes 
moreira de melo, matrícula nº 79464-3, cPf nº 449.842.941-91, no 
cargo de Professor Assistente, da secretaria da Educação, em 1º de 
fevereiro de 1991, não havendo, a partir dessa data, no que diz respeito 
ao cargo retro, qualquer vínculo funcional entre o Estado do tocantins e 
a mencionada servidora.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo
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PORTARIA SECAD Nº 1.117, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, incisos i, ii e iV da constituição 
do Estado e em conformidade com o Ato nº 1.301 - dsg, de 30 de julho 
de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 5.165, com o Decreto 
nº 5.431, de 16 de maio de 2016 e o EditAL sEcAd nº 01/2017, de 22 
de setembro de 2017, resolve:

dEsignAr,

para compor a comissão Avaliadora do concurso “1º Prêmio Eudoro 
Pedroza”, voltado para a seleção de projetos que, “conjugando o 
desenvolvimento social e econômico do Estado do tocantins, se 
destacarem quanto ao oferecimento de propostas dedicadas à 
modernização da gestão Pública”, elaborados pelos servidores públicos 
do Poder Executivo Estadual, sob a presidência do primeiro:

titular número funcional suplente número funcional

Edson cabral de oliveira 11458259-3 sandra cristina gondim 529567-1

glênio benvindo de oliveira 421483-3 Alan Rickson Andrade de Araújo 956731-1

sergislei silva de moura 681444-3 romildo Liete dias 500085-1

Antonio Helio Vieira 804232-1 Henrique ferreira medici 103872-9

Eusébia de Araújo Pereira noleto 672704-3 Ângela maria Engel Jungblut 554940-2

Augusto de rezende campos 810167 darlene teixeira castro 810138

napoliao freire de gois 513225-1 maria Luiza gomes de Aguiar 559407-3

marinaldo oliveira santos 952889-2 Ana dolores Lima dias 63773-6

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo

ATO DECLARATÓRIO DE VACÂNCIA Nº 104, 
DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, consoante 
o disposto no art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do Estado e nos termos 
do art. 32, inciso V, da Lei nº 1.818/2007, resolve:

dEcLArAr a vacância dos cargos abaixo relacionados:

- Extensionista Rural, do Quadro de Profissionais de Extensão Rural do 
Estado do Tocantins, por haver o(a) titular Alexandre Lôpo de Araújo, 
número funcional 11198974/1, cPf nº 836.665.755-87, tomado posse 
em outro cargo público inacumulável, no instituto federal de Educação, 
ciência e tecnologia de mato grosso, a partir de 26 de julho de 2018, 
com base no que consta do processo nº 2018/34490/000060;

- Inspetor de Defesa Agropecuária, do Quadro de Profissionais de Defesa 
Agropecuária do Estado do Tocantins, por haver o(a) titular Jakeline Almeida 
Lemos Vernier, número funcional 900970/3, cPf nº 802.561.471-91,  
tomado posse em outro cargo público inacumulável, no(a) Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir de 18 de julho de 2018, 
com base no que consta do processo nº 2018/34430/000686;

- Assistente de Serviços de Saúde, do Quadro de Profissionais de Saúde, 
por haver o(a) titular Luiz Henrique Dorneles Maciel, número funcional 
1156764/1, cPf nº 025.889.441-59, tomado posse em outro cargo público 
inacumulável, no(a) Fundação UNIRG, a partir de 03 de maio de 2018, 
com base no que consta do processo nº 2018/30550/003447;

- Inspetor de Defesa Agropecuária, do Quadro de Profissionais de Defesa 
Agropecuária do Estado do Tocantins, por haver o(a) titular Marina 
rodrigues de moura, número funcional 1153200/3, cPf nº 023.468.881-50,  
tomado posse em outro cargo público inacumulável, no(a) Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir de 20 de julho de 2018, 
com base no que consta do processo nº 2018/34430/000687;

- Assistente Administrativo, do Quadro geral do Poder Executivo, 
lotado(a) no(a) Secretaria da Administração, por haver o(a) titular 
mateus José Xavier da silva, número funcional 1281089/1, cPf nº 
022.446.451-50, tomado posse em outro cargo público inacumulável, a 
partir de 07 de agosto de 2018, com base no que consta do processo nº 
2018/23000/002990;

- Técnico em Enfermagem, do Quadro de Profissionais de Saúde, por haver 
o(a) titular Sanycler de Oliveira Silva, número funcional 956615/3, CPF nº 
845.211.551-20, assumido emprego público inacumulável, no(a) Empresa 
brasileira de serviços Hospitalares - EbsErH, a partir de 02 de julho 
de 2018, com base no que consta do processo nº 2018/30550/004822.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo

ATO DECLARATÓRIO DE VACÂNCIA Nº 105, 
DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, consoante 
o disposto no art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do Estado e nos 
termos do art. 32, inciso V, da Lei nº 1.818/2007, resolve dEcLArAr 
a vacância do cargo de Assistente Administrativo, do Quadro-geral do 
Poder Executivo, por haver o titular VALdiJAnE ALVEs mELo, número 
funcional 1117920/2, CPF nº 003.275.283-03, lotado (a) na Secretaria da 
fazenda, assumido emprego público inacumulável, no banco do brasil, 
a partir de 16 de julho de 2018, com base no que consta do processo nº 
2018/25000/000571.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo

DESPACHO Nº 4.211/2018/GASEC

ProcEsso nº: 2018/24830/000285
INTERESSADO(A): MARIA LUISA DE JESUS DO NASCIMENTO
Assunto: Abono de Permanência
cArgo: Auxiliar Administrativo
nÚmEro funcionAL: 418642/1
cPf: 332.967.071-15
ÓrgÃo: secretaria da segurança Pública

tendo em vista o despacho nº 1.852, de 17 de abril de 
2017 (cópias as fls. 31/33), exarado nos autos do Processo nº 
2016/24830/000295, resolvo tornAr sEm EfEito o despacho nº 
3.214, de 27 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial nº 5.147, de 
04 de julho de 2018, de concessão de Abono de Permanência, no período 
de 21.04.2015 a 02.11.2016, haja vista a duplicidade de ato concessório 
referente ao mesmo benefício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 30 
de agosto de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração

EXTRATO DE CONVÊNIO
republicado para correção

Processo nº: 2018/23000/002231
convênio nº: 014/2018
convenente: secretaria da Administração
conveniado: cEntro dE intEgrAÇÃo E AssistÊnciA Aos 
sErVidorEs PÚbLicos PrEVidÊnciA PriVAdA - ciAsPrEV
cnPJ: 08.071.645/0001-27.
objeto: A concessão, pelo conVEniAdo, aos servidores Públicos 
civis Ativos do Poder Executivo do Estado do tocantins, de Planos de 
benefícios de natureza Previdenciária, Empréstimo Pessoal e de cartão 
de crédito, sendo este último para o pagamento das suas aquisições de 
bens e serviços, bem como para saques, mediante desconto voluntário 
das despesas decorrentes da utilização do cartão, ambos por averbação 
de consignação em folha de pagamento, associados ao conVEniAdo.
data da Assinatura: 28/05/2018
Vigência: 02 (dois) anos
Signatários: Neyzimar Cabral de Lima - Secretário de Estado da 
Administração em Exercício, Patrick Lopes Rodrigues e Mércia Lopes 
de siqueira - representantes do conveniado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo nº: 2018/23000/0003042
convênio nº: 019/2018
convenente: secretaria da Administração
conveniado: cooperativa de crédito de Livre Admissão de Paraiso do 
tocantins e região LtdA - sicoob crEdiPAr
cnPJ: 26.960.328/0001-43.
objeto: concessão de empréstimo pessoal pelo conveniado, respeitadas 
suas normas operacionais, aos servidores Públicos civis e militares, 
Ativos do Poder Executivo do Estado do tocantins, mediante averbação 
de consignação em folha de pagamento.
data da Assinatura: 31/08/2018
Vigência: 02 (dois) anos
signatários: sandro Henrique Armando - secretário de Estado da 
Administração em Exercício e silvan celestino dos santos - representante 
do conveniado.
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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ProcEsso nº: 2018.23000.000724
contrAto nº: 13/2018
contrAtAntE: secretaria da Administração 
contrAtAdA: infoWAY tecnologia e gestão em saúde LtdA
cnPJ: 01.239.608/0001-36
obJEto do contrAto: contratação de empresa especializada para 
dar suporte operacional ao Plano de Assistência à saúde dos servidores 
Públicos do Estado do tocantins - PLAnsAÚdE com gestão informatizada 
de acordo com o quantitativo e especificações técnicas descritos no edital, 
e por se tratar de uma administradora, que a mesma não seja registrada 
na Ans, em conformidade com a Lei nº 2.296/10 e suas alterações, 
seus decretos, Portarias e instruções normativas, compreendendo 
atendimento e cobertura em todo o território tocantinense, nos estados 
de goiás, maranhão e no distrito federal para titulares lotados em 
unidade organizacional do Poder Executivo regularmente instituída, e 
seus respectivos dependentes e, nos casos caracterizados como urgência 
e emergência, em todo o território nacional, no prazo e nas condições 
ajustadas decorrentes do Pregão Presencial nº 003/2018, como motivação 
e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou Termo de Referência.
VALor do contrAto: r$ 8.148.000,00
modALidAdE: Pregão Presencial nº 003/2018.
dotAÇÃo orÇAmEntÁriA: A despesa resultante deste contrato 
correrá à conta da dotação orçamentária consignada no programa 
04.122.1172.4196, elemento da despesa 33.90.39, fonte 242. 
dAtA dA AssinAturA: 31/08/2018
VIGÊNCIA: O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis 
nos termos do artigo 57, inciso ii da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a 
contar da ordem de início dos serviços. 
signAtÁrios: Edson cabral de oliveira - representante legal da 
contratante; e michele Janaína ferreira fonseca - representante legal 
da contratada.

SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

PORTARIA/SECIJU/TO Nº 658, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE cidAdAniA E JustiÇA, designado pelo 
Ato Governamental de nº 579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 5.095. de 19 de abril de 2018, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo art. 42, §1º, incisos i, ii e iV, da constituição do Estado 
do tocantins, c/c art. 37, §2º, inciso ii, e ainda, com fulcro na Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e

considerando o dEsPAcHo/dAf nº 946/2018, oriundo da 
diretoria de Administração e finanças;

Considerando a publicação dos Extratos dos Contratos, firmado 
entre a: secretaria de cidadania e Justiça e sEturb - sindicato das 
Empresas de transporte coletivo urbano Passageiro do sit - Palmas;

considerando o princípio da isonomia, da publicidade e da 
supremacia do interesse público;

considerando que a Administração Pública exerce controle 
sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de 
revogar os inoportunos;

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr os servidores, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem encargo de fiscal e suplente retroagindo 
a fiscalização a data das assinaturas dos Referido Termos, elencados a 
seguir:

nº ProcEsso contrAto obJEto fiscAL E suPLEntE

1 2015/17010/000602 65/2016
contratação de empresa 
prestadora de serviço de 

fornecimento de vale transporte 

Fiscal: Jacyara Alves da Cunha Ribeiro 
matrícula: 1179848-1

suplente: gabriel contini Abilio 
matrícula: 1272810-1

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato das 
cláusulas avençadas;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinam os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar 
por escrito a secretaria de cidadania e Justiça sobre tais eventos;

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes imediatamente comunicar através de relatório 
à área técnica competente para ciência e apreciação das providências;

iV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar, se for o caso, sobre a oportunidade e conveniência 
de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência 
de 120 dias do final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de 
Administração e finanças para as devidas providências;

Vi - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos 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 juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua 
ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69 da Lei 
federal 8.666/93.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

Heber Luís fidelis fernandes
secretário de Estado

PORTARIA/SECIJU/TO Nº 659, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE cidAdAniA E JustiÇA, designado pelo 
Ato Governamental de nº 579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 5.095, de 19 de abril de 2018, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo art. 42, §1º, incisos i, ii e iV, da constituição do Estado 
do tocantins, c/c art. 37, §2º, inciso ii, e ainda, com fulcro na Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e

considerando a necessidade de abrigar a central de Penas e 
medidas Alternativas e da central de monitoramento Eletrônico, assim, a 
localização apropriada para prestação de serviços de qualidade às pessoas 
em alternativas penais e às pessoas monitoradas eletronicamente;

considerando as particularidades do imóvel a ser locado e 
a necessidade desta Secretaria em alugar ambiente específico para 
instalação e funcionamento das Centrais acima especificadas, cujas 
características exigem imóvel capaz ao atendimento e à finalidade da 
administração, permitindo contrato de locação de imóvel de forma direta.

considerando que o imóvel contém 460 m² construídos com 
uma recepção, 12 salas diversas, 9 banheiros, bem como área aberta 
de iluminação lateral;

Considerando a Justificativo Nº 03/2018/DPPESP (fls. 03/04), 
da superintendência do sistema Penitenciário e Prisional;

considerando a permissão contida no art. 24, X, da Lei federal 
nº 8.666/93 e alterações;

considerando ainda, o Parecer nº 102/2018 da Assessoria 
Jurídica desta Pasta juntado às fls.92/99;
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rEsoLVE:

dispensar a realização de procedimento licitatório, nos termos do art. 24, 
inciso X, da Lei nº 8.666/93, para fins de contratação com a pessoa jurídica 
Kb dE sousA mE, cnPJ: 13.705.399/0001-58, no valor mensal de r$ 
12.000,00 (doze mil reais), pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo 
o valor total anual de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), 
visando a locação de imóvel urbano destinado alocar a central de Penas 
e medidas Alternativas e a central de monitoramento Eletrônico, conforme 
instrução contida no Processo Administrativo nº 2018/17010/000432.

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dE cidAdAniA E JustiÇA, em 
Palmas/to, aos 30 dias do mês de agosto de 2018.

Heber Luís fidelis fernandes
secretário de Estado

PORTARIA SECIJU/TO Nº 660, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

determinar a instauração de sindicÂnciA destinada 
a apurar a responsabilidade por parte dos servidores 
de matrículas nº 11582642 e 11585293, quanto à 
denúncia de disparo de arma em local inapropriado.

o sEcrEtÁrio dE cidAdAniA E JustiÇA, designado pelo 
Ato Governamental de nº 579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 5.095, de 19 de abril de 2018, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo art. 42, §1º, incisos i, ii e iV, da constituição do Estado 
do tocantins, c/c art. 37, §2º, inciso ii, e

considerando o ofício 654/2018-correg, da lavra do corregedor-
geral da Pmto, no qual encaminha relatório circunstanciado de 
ocorrência que versa sobre agentes públicos em conduta inadequada, 
qual seja, possível disparo de arma de fogo em evento cultural e, assim, 
solicitando sejam adotadas providências;

considerando que é dever da Administração Pública apurar toda 
e qualquer conduta irregular dos seus servidores, respeitando os princípios 
basilares do procedimento administrativo, em especial a legalidade, 
impessoalidade, moralidade, eficiência, bem como os princípios gerais 
do direito relativos ao contraditório e ampla defesa; complexidade das 
ações de inteligência e as demandas reprimidas do sistema Penitenciário 
do tocantins;

considerando que a Lei Estadual 1.818, de 23 de agosto de 
2007, prevê que as infrações disciplinares devem ser apuradas mediante 
procedimento de sindicância;

considerando ainda, a Portaria sEciJu/to nº 616, de 
09 de agosto de 2018, Publicada no Diário Oficial nº 5.176, a qual 
instituiu a corregedoria da secretaria de cidadania e Justiça e sob sua 
responsabilidade a comissão Permanente de sindicância Administrativa 
no âmbito do sistema Penitenciário Prisional, bem como a comissão 
Permanente de sindicância Administrativa no âmbito do sistema 
Socioeducativo, a fim de orientar, prevenir e apurar irregularidades 
cometidas por seus respectivos Agentes Públicos;

rEsoLVE:

Art. 1º determinar a instauração de sindicÂnciA, para apurar 
a responsabilidade por parte dos servidores matrículas sob o nº 11582642 
e 11585293.

Art. 2º Para cumprimento do disposto no art. 3º funcionará no 
feito a corregedoria por meio da comissão Permanente de sindicância 
Administrativa no âmbito do sistema Penitenciário.

Art. 3º Para bem cumprir suas atribuições, a comissão terá 
acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem 
como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender 
pertinentes.

Art. 4º A comissão, ora designada, terá o prazo de 30 dias, 
contados da publicação desta Portaria para concluir a apuração dos fatos, 
podendo tal prazo ser prorrogado, caso a comissão julgue necessário, 
conforme art. 166, §3º, da Lei Estadual 1.818, de 23 de agosto de 2007.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Heber Luís fidelis fernandes
secretário de Estado

PROCON

EDITAL DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL 
DE MULTA ADMINISTRATIVA

A superintendência de Proteção aos direitos do consumidor, 
no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, §2º 
do dec. nº 2181/97, determina a AnuLAÇÃo dA notificAÇÃo dE 
cobrAnÇA AmigÁVEL dE muLtA AdministrAtiVA de nº 73/2018, 
publicada na edição do Diário Oficial Nº 5.161, de 24 de Julho de 2018, 
nA PArtE: item 11: 17.001.004.09.0008539, bAnco brAdEsco s/A, 
cnPJ 60.746.948/0001-12.

Palmas/to, 29 de Agosto de 2018.

WALtEr nunEs ViAnA Junior
superintendente de Proteção aos direitos do consumidor

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

F.A. Nº 17.001.002.16-0038812
consumidor: grAZiELLA rosA nAZArEno
fornEcEdor: Vic smArt AcAdEmiA dE ginÁsticA LtdA - EPP 
- smArt fit

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42,  
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notificAÇÃo Por EditAL da 
empresa: Vic smart Academia de ginástica Ltda - EPP - smart fit, de 
direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 21.128.409/0001-68, a qual 
se encontra em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
termo de Julgamento de nº 1571/2018 datado de 25/04/2018, no qual lhe 
foi imposta multa pedagógica no valor de R$ 1.021,44 (Um mil, vinte e um 
reais e quarenta e quatro centavos) por ter infringido os artigos: 4º, I, II, 
“d”, Vi, 6º, iii, Vi, Vii, Viii e X, 30, 31, 39 ii e V, 42 §único, da Lei 8.078/90 
c/c 12, ii, iii, Vi, iX, “d” devendo ser penalizado na forma do artigo 56, i 
do CDC, podendo apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar 
da publicação do presente edital na imprensa oficial, devendo protocolá-lo 
na sede desta superintendência de Proteção ao direito do consumidor 
- Procon/to, localizada na Avenida Lo 02, quadra 103 norte, cj. 1, 
Lt. 57 a 59, s/n - Plano diretor norte, cEP: 77.001-022, em Palmas/to

Palmas/to, 24/08/2018.

F.A. Nº 0415.003.596-2
consumidor: cÍcEro mourA dE LirA
fornEcEdor: nc brAsiL LtdA - nAVcitY

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notificAÇÃo Por EditAL da 
empresa: NC Brasil Ltda - Navcity, de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 02.197.876/0001-03, a qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
para tomar conhecimento do termo de Julgamento de nº 1984/2015, 
datado de 30/09/2015, no qual lhe foi imposta multa pedagógica no valor 
de R$ 638,40 (Seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) por 
ter infringido os artigos: 18. §1º, i, ii, iii da Lei 8.078/90, devendo ser 
penalizado na forma do artigo 56, i do cdc, podendo apresentar recurso 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital na 
imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta Superintendência de 
Proteção ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Avenida 
Lo 02, quadra 103 norte, cj. 1, Lt. 57 a 59, s/n - Plano diretor norte, cEP: 
77.001-022, em Palmas/to

Palmas/to, 24/08/2018.
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F.A. Nº 17-001.009.170074067
consumidor: fErnAndo KHLYfton nEgrEiros bAtistA
fornEcEdor: notEtEc comÉrcio ELÉtrico LtdA - mE

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notificAÇÃo Por EditAL da 
empresa: notetec comércio Elétrico Ltda - mE, de direito privado, inscrita 
no cnPJ sob o nº 18.416.676/0001-26, a qual se encontra em lugar incerto 
e não sabido, para tomar conhecimento do despacho nº 141/2018 datado 
de 13/04/2018, no qual Determina a Notificação do Fornecedor para no 
prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa, sob pena de revelia.

decorrido o prazo, volvam-se os autos para julgamento.

Palmas/to, 28/08/2018.

F.A. Nº 17-001.006.17-0050623
consumidor: orLAndo cArnEiro dA siLVA
fornEcEdor: suL finAncEirA crÉdito finAnciAmEnto 
inVEstimEntos

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notificAÇÃo Por EditAL da 
empresa: sul financeira crédito financiamento investimentos, de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 92.764.489/0001-96, a qual se encontra 
em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do despacho 
265/2018, datado de 22/06/2018, no qual Determina a notificação do 
fornecedor, a fim de ser informado da correção do erro formal, bem como 
oportunizando prazo de 10 dias para EfEtuAr o pagamento da multa 
no valor de R$ 4.255,98 (Quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais 
e noventa e oito centavos), ou Apresentar Recurso sobre a decisão de 
primeira instância.

Palmas/to, 28/08/2018.

F.A. Nº 17.001.003.17-0071341
consumidor: giLdEcY soArEs LimA
fornEcEdor: AmEricAn EXPrEss

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notificAÇÃo Por EditAL da 
empresa: AmEricAn EXPrEss, de direito privado, inscrita no cnPJ sob 
o nº 60.419.645/0001-95, a qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
para tomar conhecimento do termo de Julgamento de nº 1144/2018 datado 
de 20/04/2018, no qual lhe foi imposta multa pedagógica no valor de r$ 
1.276,80 (Um mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) 
por ter infringido os artigos: 14, do código de defesa do consumidor, c/c 
12, iii, iX, “d” e 13, iV do decreto nº 2181/97, devendo ser penalizado 
na forma do artigo 56, i do cdc, podendo apresentar recurso no prazo 
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital na imprensa 
oficial, devendo protocolá-lo na sede desta Superintendência de Proteção 
ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Avenida Lo 02,  
quadra 103 norte, cj. 1, Lt. 57 a 59, s/n - Plano diretor norte, cEP: 
77.001-022, em Palmas/to

Palmas/to, 28/08/2018.

F.A. Nº 17-001.002.17-0053307
consumidor: ELisAndrA ArgEnton dE brito
fornEcEdor: bAnco PAnAmEricAno

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor 
- Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notificAÇÃo 
Por EditAL da empresa: bAnco PAnAmEricAno, de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 02.682.287/0001-02, a qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento 
do termo de Julgamento de nº 329/2018 datado de 27/03/2018,  

no qual lhe foi imposta multa pedagógica no valor de r$ 195.774,82 
(Cento e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta 
e dois centavos) por ter infringido os artigos: 4º, I, 6º, III, e IV, 14, 39, V 
do código de defesa do consumidor, c/c 12, Vi, 13, iV do decreto nº 
2181/97, devendo ser penalizado na forma do artigo 56, i do cdc, podendo 
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do 
presente edital na imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta 
superintendência de Proteção ao direito do consumidor - Procon/to, 
localizada na Avenida Lo 02, quadra 103 norte, cj. 1, Lt. 57 a 59, s/n - 
Plano diretor norte, cEP: 77.001-022, em Palmas/to

Palmas/to, 28/08/2018.

núbia dias gomes batista
gerente Jurídico e do contencioso

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 96/2018

tErmo dE cEssÃo dE uso nº 96/2018
Processo nº: 2018 33000 0220
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio dE noVo JArdim - to
cnPJ: 33.265.943/0001-03
objeto: constitui objeto da presente cessão de uso de trator e implementos 
Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento da 
agricultura familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do 
Município de NOVO JARDIM - TO, devidamente identificado(s) e 
avaliado(s) na(s) GUIA(s) DE MOVIMENTAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 
(GMBP) nº 38, fls. 31, do dia 06 de julho de 2018, avaliados no valor 
total de R$ 200.546,39 (duzentos mil, quinhentos e quarenta e seis 
reais e trinta e nove centavos): 01 (um) Trator agrícola de Pneus, marca 
John deere, Ano fab. 2017 - modelo 5075E, motor a diesel, potência 
de 75cV, tração 4x4, série nº PY3029t262469, com estrutura de 
proteção, sistema hidráulico com levante de 3 pontos, tomada de força 
independente, controle remoto independente, estrutura anticapotamento 
(EPCC), chassis nº IBM5075ECJ4005354, cor verde; Plaqueta 02 - Nº DE 
PLAQUETA A54626 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO 01, 01 (uma) Grade 
aradora com controle remoto, cor verde, modelo gAicr, 12x24x6.00mm, 
marca Piccin, compatível com trator de potência mínima 75cV, com nº 
cHAssis: 1801095; Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA A54771- EstAdo 
DE CONSERVAÇÃO 01; 01 (uma) Carreta agrícola com pneus, com 
carroceria metálica 2 eixos, capacidade 4 toneladas, cor verde, marca 
fachini, nº de produção: 15991853, com nº cHAssis: 0J00112; Plaqueta 
02 - nº dE PLAQuEtA A54840 - EstAdo dE consErVAÇÃo 01; 
01 (um) Trator agrícola, marca New Holland, mod. TT4030, CHASSI - 
HccZ4030tdcg15720, motor 75cV, nº 119013n, série - t75cr405853, 
ano 2013, cor azul. Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA 394218 - EstAdo 
DE CONSERVAÇÃO 02; 01 (uma) Grade aradora com engate de arrasto, 
marca KoHLEr, controle remoto, mod. gAc - 245, 14 discos de 26”, s/nº 
de série, ano 2013, cor vermelha. Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA 394287 
- ESTADO DE CONSERVAÇÃO 02; 01 (um) Distribuidor de calcário e 
fertilizante de arrasto, marca ipacol, modelo dsE 3500 rs 16, capacidade 
para 3.500 t, duplo disco, 1eixo e 2 rodas, com transmissão na tomada de 
força do trator, nº de série iP131016783, cor: vermelho, ano 2013. Plaqueta 
02 - nº dE PLAQuEtA 394509 - EstAdo dE consErVAÇÃo 02;  
01 (uma) Plantadora adub. direto, modelo PLT 4 linhas, espaçamento 
entre linhas de 50 cm, marca Kohler, número de série 13/10082. Plaqueta 
02 - nº dE PLAQuEtA 394758 - EstAdo dE consErVAÇÃo 02; 01 
(uma) Roçadeira de Arrasto Marca Baldan, modelo RAC-1700, com 
1,70 m de largura de corte, com transmissão por correia, roda de ferro, 
com acionamento através de tomada de força do trator, nº de série 
60301384002001, ano 2013, cor azul. Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA 
395096 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO 02; 01 (um) Pulverizador agrícola 
de barras, Marca IMEP, fixação em 3 pontos, com monojet e bico de aço 
inox, faixa de aplicação de 9.5 metros, espaçamentos entre bicos 50cm, 
tanque de 400 litros, modelo im400, nº de serie 1310073. Plaqueta 02 - nº 
dE PLAQuEtA 394843 - EstAdo dE consErVAÇÃo 02.
Vigência: 31 de dezembro de 2020.
data da Assinatura: 22 de agosto de 2018.
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e Antônio 
Arlindo cipolatto, Prefeito - município de novo Jardim - to
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EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 031/2018

tErmo dE cEssÃo dE uso nº 031/2018
Processo nº: 2018 33000 0207
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio dE AurorA do tocAntins - to
cnPJ: 01.067.107/0001-10
objeto: constitui objeto da presente cessão de uso de trator e implementos 
Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento da 
agricultura familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do 
Município de AUTORA DO TOCANTINS - TO, devidamente identificado(s) 
e avaliado(s) na(s) MINUTA DE GUIA(s) DE MOVIMENTAÇÃO DE 
BEM PATRIMONIAL (GMBP) nº 47, fls. 32, do dia 02 de julho de 2018, 
avaliados no valor total de R$ 200.546,39 (Duzentos mil, quinhentos e 
quarenta e seis reais e trinta e nove centavos): 01 (um) Trator agrícola 
de Pneus, marca John deere, Ano fab. 2017 - modelo 5075E, motor a 
diesel, potencia de 75cV, tração 4x4, série nº PY3029t264148, com 
estrutura de proteção, sistema hidráulico com levante de 3 pontos, 
tomada de força independente, controle remoto independente, estrutura 
anticapotamento (EPCC), chassis nº IBM5075ETJ4005364, cor verde.  
Plaqueta 02, nº A54605, estado de Conservação 01; 01 (uma) Grade 
aradora com controle remoto, cor verde, modelo gAicr, 12x24x6.00 mm, 
marca Piccin, compatível com trator de potencia mínima 75cV, com nº 
cHAssis: 1801054. Plaqueta 02 - nº A54751, estado de conservação 01;  
01 (uma) Carreta agrícola com pneus, com carroceria metálica 2 eixos, 
capacidade 4 toneladas, cor verde, marca fachini, nº de produção: 
15991735, com nº cHAssis: 0J000075; Plaqueta 02 - nº A54699, estado 
de conservação 01; 01 (um) Trator agrícola, Marca New Holland, Mod. 
tt4030, cHAssi - HccZ4030Kdcg15770, motor 75cV, nº 119824n, 
série t75cr405833, Ano 2013, cor Azul, Plaqueta 02, nº 394217, 
Estado de Conservação 01; 01 (uma) Grade Aradora c/engate de Arrasto, 
marca KoHLEr, controle remoto, mod. gAc - 245, 14 discos de 26’’, 
s/n de série, Ano 2013, cor Vermelha, Plaqueta 02, nº 394288, Estado 
de Conservação 01; 01 (um) Distribuidor de Calcário e Fertilizante de 
Arrasto, marca ipacol, modelo dsE 3500 rs-16, capacidade de 3.500, 
duplo disco, 1 Eixo e 2 rodas, com transmissão na tomada de força 
do trator, nº de série iPi31016775, cor vermelho, Ano 2013, Plaqueta 02, 
nº 394503, Estado de Conservação 01; 01 (uma) Plantadora Adubadora 
direto, modelo PLt4 Linhas, com espaçamento entre linhas de 50cm, 
marca KoHLEr, nº de série 13/9980, Plaqueta 02, nº 394950, Estado 
de Conservação 01; 01 (uma) Roçadeira de Arrasto, Marca BALDAN, 
modelo rAc - 1700, com 1,70 de largura de corte, com transmissão por 
correia, roda de ferro, com acionamento através de tomada de força do 
trator, nº de série 60301068009007, ano 2013, cor azul, plaqueta 02, nº 
394724, Estado de Conservação 01; 01 (um) Pulverizador Agrícola de 
barras, marca imEP, fixação em 3 pontos, com monojet e bico de aço 
inox, faixa de aplicação de 9,5 metros, espaçamento entre bicos 50cm, 
tanque de 400 litros, modelo im400, nº de série 1310054, plaqueta 02, 
nº 394831, Estado de conservação 02;
Vigência: 31 de dezembro de 2020.
data da Assinatura: 06 de Julho de 2018.
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e Aloilson 
tavares cardoso, Prefeito de Autora do tocantins - to.

EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 089/2018

tErmo dE cEssÃo dE uso nº 089/2018
Processo nº: 2018 33000 0224
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio dE mAtEiros - to
cnPJ: 26.753.129/0001-64
objeto: constitui objeto da presente cessão de uso de trator e implementos 
Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento da agricultura 
familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do município de 
MATEIROS - TO, devidamente identificado(s) e avaliado(s) na(s) GUIA(s) 
dE moVimEntAÇÃo dE bEm PAtrimoNIAL (GMBP) nº 75, fls. 31,  
do dia 19 de julho de 2018, avaliados no valor total de r$ 203.394,00 
(Duzentos e três mil, trezentos e noventa e quatro reais): 01 (um) Trator 
agrícola de Pneus, marca John deere, Ano fab. 2017 - modelo 5075E, 

motor a diesel, potência de 75cV, tração 4x4, série nº PY3029t265882, 
com estrutura de proteção, sistema hidráulico com levante de 3 pontos, 
tomada de força independente, controle remoto independente, estrutura 
anticapotamento (EPCC), chassis nº IBM5075ELJJ4005448, cor verde; 
Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA A54679 - EstAdo dE consErVAÇÃo 01;  
01 (uma) Grade aradora com controle remoto, cor verde, modelo GAICR, 
12x24x6.00mm, marca Piccin, compatível com trator de potência mínima 
75cV, com nº cHAssis: 1800956; Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA 
A54798 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO 01; 01 (uma) Carreta agrícola 
com pneus, com carroceria metálica 2 eixos, capacidade 4 toneladas, 
cor verde, marca fachini, nº de produção: 15991920, com nº cHAssis: 
0J00134; Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA A54891 - EstAdo dE 
CONSERVAÇÃO 01; 01 (um) Trator Agrícola Marca new Holland, MOD. 
tt4030, cHAssi - HccZ4030cdcg16176, motor 75 cV, nº 119778n, 
série t75cr405871, Ano 2013, cor Azul, Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA 
394202 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO 02; 01 (uma) Grade aradora com 
engate de arrasto, marca KoHLEr, controle remoto, mod. gAc - 245, 
14 discos de 26”, s/nº de série, ano 2013, cor vermelha; Plaqueta 02 - nº 
DE PLAQUETA 394384 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO 02; 01 (um) 
distribuidor de calcário e fertilizantes de arrasto, marca ipacol, modelo dsE 
3500 rs 16, capacidade para 3.500 t, duplo disco, 1 eixo e 2 rodas, com 
transmissão na tomada de força do trator, nº de série iP131016688, cor: 
vermelho, ano 2013; Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA 394519 - EstAdo 
DE CONSERVAÇÃO 02; 01 (uma) Plantadora adub. direto, modelo PLT 
4 linhas, espaçamento entre linhas de 50 cm, marca Kohler, número de 
série 13/10090, Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA 394651 - EstAdo 
DE CONSERVAÇÃO 02; 01 (uma) Roçadeira de arrasto marca Baldan, 
modelo rAc-1700, com 1,70m de largura de corte, com transmissão por 
correia, roda de ferro, com acionamento através de tomada de força do 
trator, nº de série 60301384001005, ano 2013, cor azul. Plaqueta 02 - nº 
dE PLAQuEtA 394414 - EstAdo dE consErVAÇÃo 02.
Vigência: 31 de dezembro de 2020.
data da Assinatura: 08 de Agosto de 2018.
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e João martins 
neto, Prefeito - município de mateiros - to.

EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 088/2018

tErmo dE cEssÃo dE uso nº 088/2018
Processo nº: 2018 33000 0226
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio montE sAnto do tocAntins - to
cnPJ: 01.613.093/0001-92
objeto: constitui objeto da presente cessão de uso de trator e implementos 
Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento da 
agricultura familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do 
município de montE sAnto do tocAntins - to, devidamente 
identificado(s) e avaliado(s) na(s) GUIA(s) DE MOVIMENTAÇÃO DE 
BEM PATRIMONIAL (GMBP) nº 73, fls. 39, do dia 17 de julho de 2018, 
avaliados no valor total de R$ 93.894,00 (Noventa e três mil, oitocentos 
e noventa e quatro reais): 01 (um) Trator agrícola de Pneus, marca 
John deere, Ano fab. 2017 - modelo 5075E, motor a diesel, potência 
de 75cV, tração 4x4, série nº PY3029t265882, com estrutura de 
proteção, sistema hidráulico com levante de 3 pontos, tomada de força 
independente, controle remoto independente, estrutura anticapotamento 
(EPCC), chassis nº IBM5075ELJ4005522, cor verde; Plaqueta 02 - Nº DE 
PLAQUETA A54850 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO 01; 01 (uma) Grade 
aradora com controle remoto, cor verde, modelo gAicr, 12x24x6.00mm, 
marca Piccin, compatível com trator de potência mínima 75cV, com nº 
cHAssis: 1800961; Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA A54779 - EstAdo 
DE CONSERVAÇÃO 01; 01 (uma) Carreta agrícola com pneus, com 
carroceria metálica; cor AZuL, marca iAc, com chassi em aço carbônico, 
com capacidade de 4 toneladas, série nº 0976, Plaqueta 02 - nº dE 
PLAQuEtA A54956 - EstAdo dE consErVAÇÃo 01;
Vigência: 31 de dezembro de 2020.
data da Assinatura: 03 de Agosto de 2018.
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e cleodson 
Aparecido de sousa, Prefeito - município de monte santo do tocantins - to
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EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 093/2018

tErmo dE cEssÃo dE uso nº 093/2018
Processo nº: 2018 33000 0225
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio noVA oLindA - to
cnPJ: 00.001.602/0001-53
objeto: constitui objeto da presente cessão de uso de trator e implementos 
Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento da 
agricultura familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do 
município de montE sAnto do tocAntins - to, devidamente 
identificado(s) e avaliado(s) na(s) GUIA(s) DE MOVIMENTAÇÃO DE 
BEM PATRIMONIAL (GMBP) nº 72, fls. 35, do dia 17 de julho de 2018, 
avaliados no valor total de R$ 93.894,00 (Noventa e três mil, oitocentos 
e noventa e quatro reais): 01 (um) Trator agrícola de Pneus, marca John 
deere, Ano fab. 2017 - modelo 5075E, motor a diesel, potência de 75cV, 
tração 4x4, série nº PY3029t265882, com estrutura de proteção, sistema 
hidráulico com levante de 3 pontos, tomada de força independente, 
controle remoto independente, estrutura anticapotamento (EPCC), chassis 
nº ibm5075EcH4005185, cor verde; Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA 
A54633 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO 01; 01 (uma) Grade aradora 
com controle remoto, cor verde, modelo gAicr, 12x24x6.00mm, marca 
Piccin, compatível com trator de potência mínima 75cV, com nº cHAssis: 
1800927; Plaqueta 02 - nº dE PLAQuEtA A54742 - EstAdo dE 
CONSERVAÇÃO 01; 01 (uma) Carreta agrícola com pneus, com carroceria 
metálica 2 eixos, capacidade 4 toneladas, cor verde, marca fachini, nº de 
produção: 15991738, com nº cHAssis: 0J00076; Plaqueta 02 - nº dE 
PLAQuEtA A54700 - EstAdo dE consErVAÇÃo 01;
Vigência: 31 de dezembro de 2020.
data da Assinatura: 20 de Agosto de 2018.
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e Antônio 
ribeiro da silva, Prefeito - município de nova olinda - to

EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 044/2018

tErmo dE cEssÃo dE uso nº 044/2018
Processo nº: 2018 33000 0215
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio dE nAtiVidAdE - to
cnPJ: 01.809.474/0001-41
objeto: constitui objeto da presente cessão de uso de trator e implementos 
Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento da 
agricultura familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do 
Município de NATIVIDADE - TO, devidamente identificado(s) e avaliado(s) 
na(s) MINUTA DE GUIA(s) DE MOVIMENTAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 
(GMBP) nº 60, fls. 48, do dia 04 de julho de 2018, avaliados no valor total 
de R$ 191.894,00 (cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa e quatro 
reais): 01 (um) Trator agrícola de Pneus, marca John Deere, Ano Fab. 2017 
- modelo 5075E, motor a diesel, potencia de 75cV, tração 4x4, série nº 
PY3029t264148, com estrutura de proteção, sistema hidráulico com levante 
de 3 pontos, tomada de força independente, controle remoto independente, 
estrutura anticapotamento (EPCC), chassis nº IBM5075EEJ4005393, 
cor verde. Plaqueta 02, nº A54618, estado de conservação 01; 01 
(uma) Grade aradora com controle remoto, cor verde, modelo GAICR, 
12x24x6.00 mm, marca Piccin, compatível com trator de potencia mínima 
75cV, com nº cHAssis: 180150. Plaqueta 02 - nº A54739, estado de 
conservação 01; 01 (uma) Carreta agrícola com pneus, com carroceria 
metálica 2 eixos, capacidade 4 toneladas, cor verde, marca fachini, 
nº de produção: 15991759, com nº cHAssis: 0J000083; Plaqueta 02  
- Nº A54693, estado de conservação 01; 01 (um) Trator agrícola, Marca 
New Holland, Mod. TT4030, CHASSI - HCCZ4030CDCG16171, motor 
75cV, nº 119824n, série t75cr405866, Ano 2013, cor Azul, Plaqueta 02,  
nº 394212, Estado de Conservação 01; 01 (uma) Grade Aradora c/engate 
de Arrasto, marca KoHLEr, controle remoto, mod. gAc - 245, 14 discos 
de 26’’, s/n de série, Ano 2013, cor Vermelha, Plaqueta 02, nº 394394, 
Estado de Conservação 01; 01 (um) Distribuidor de Calcário e Fertilizante 
de Arrasto, marca ipacol, modelo dsE 3500 rs-16, capacidade de 3.500, 
duplo disco, 1 Eixo e 2 rodas, com transmissão na tomada de força 
do trator, nº de série iPi31016669, cor vermelho, Ano 2013, Plaqueta 02, 
nº 394529, Estado de Conservação 01; 01 (uma) Plantadora Adubadora 
direto, modelo PLt4 Linhas, com espaçamento entre linhas de 50cm, 
marca KoHLEr, nº de série 13/10018, Plaqueta 02, nº 395045, Estado 
de conservação 01.
Vigência: 31 de dezembro de 2020.
data da Assinatura: 06 de Julho de 2018.
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e martinha 
rodrigues neto - Prefeita de natividade

VERIFICAR NÚMERO CORRETO DO ADITIVO 
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 021/2016

1º termo Aditivo ao convênio nº 021/2015.
Processo nº: 2016.3300.000387.
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
convenente: EmPrEsA brAsiLEirA dE PEsQuisA AgroPEcuÁriA 
- EmbrAPA
cnPJ nº: 00.348.003/0019-40
objeto do Aditivo: o presente tErmo tem por objeto a prorrogação de 
ofício da vigência do convênio nº 012/2016 para a data de 31 de janeiro 
de 2019, em decorrência do atraso na liberação de recursos financeiros, 
conforme cronograma detalhado constante do Plano de trabalho, incluso 
do processo nº 2016.3300.00387.
data de Assinatura: 29 de agosto de 2018.
Vigência: 31 de janeiro de 2019.
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado; carlos magno 
campos da rocha - Presidente da EmbrAPA.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

PORTARIA SDCT/SEDEN Nº 02, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo do dEsEnVoLVimEnto 
EconÔmico, ciÊnciA, tEcnoLogiA, turismo E cuLturA, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos i, ii e iV, da 
constituição Estadual e na conformidade do art. 24, ii, da Lei nº 8.666/93;

considerando a necessidade da secretaria do desenvolvimento 
Econômico, ciência, tecnologia, turismo e cultura contratar empresa 
especializada para capacitação de servidores, em atendimento ao plano 
de trabalho do convênio nº 01.08.0453.00 - Estruturante/finEP;

rEsoLVE:

Art. 1º disPEnsAr a licitação a favor da Empresa mb 
consuLtoriA, cnPJ 28.751.908/0001-56, nos termos do inciso V, do art. 24,  
a Lei 8.666/93, no valor de R$ 14.900,00 (Quatorze mil e novecentos 
reais), referente à prestação de serviços de Capacitação de Servidores, 
em atendimento ao plano de trabalho do convênio nº 01.08.0453.00- 
Estruturante/finEP.

Art. 2º Após a publicação na imprensa oficial, encaminhem-
se os autos à diretoria de Administração e finanças para as demais 
providências necessárias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.

gAbinEtE do sEcrEtÁrio do dEsEnVoLVimEnto 
EconÔmico, ciÊnciA, tEcnoLogiA, turismo E cuLturA, em 
Palmas - to, aos 30 dias do mês de Agosto do ano de 2018.

Dearley Kuhn
secretário

PORTARIA SDCT Nº 03, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo do dEsEnVoLVimEnto 
EconÔmico, ciÊnciA, tEcnoLogiA, turismo E cuLturA, no uso 
das atribuições que lhe conferem a constituição do Estado, art. 42,§1º, 
incisos i e iV, e o Ato nº 579 - nm, de 19 de Abril de 2018, publicado na 
edição 5.095/2018 do d.o.E;

Art. 1º designar o servidor raphael macedo santos, matrícula nº 
1270788-1, fiscal e Gilberto Ferreira dos Santos, matricula de nº 724819-1, 
como suplente, para fiscalizar a execução do contrato, do processo de nº 
2016 19010 481 de acordo com o (Art. 67 da Lei 8666/93); e anotar em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
objeto deste contrato, e conferir as notas fiscais, atestando-as.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

g A b i n E t E  d o  s E c r E t Á r i o  d E  E s tA d o  d o 
dEsEnVoLVimEnto EconÔmico, ciÊnciA, tEcnoLogiA, 
turismo E cuLturA, em Palmas, capital do Estado do tocantins, aos 
30 dias do mês de Agosto de 2018.

Dearley Kuhn
secretário
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EXTRATO DE CONTRATO

contrato no 01/2018/sdct
Processo no 2018 19011 487
contratante: sEcrEtAriA dE dEsEnVoLVimEnto EconÔmico, 
ciÊnciA, tEcnoLogiA, turismo E cuLturA.
contratada: mb consuLtoriA
Valor: R$ 14.900,00 (Quatorze mil e novecentos reais).
objeto: capacitação de servidores para elaboração, captação, gestão e 
prestação de contas de projetos e convênios. Para atender ao plano de 
trabalho do convênio 01.08.0453.07 de responsabilidade da secretaria 
de desenvolvimento Econômico, ciência, tecnologia, turismo e cultura.
data de assinatura: 30 de Agosto de 2018.
detalhamento dotação: 2018dd00015, elemento de despesa 33.90.39.
Signatários - Dearley Kuhn - Contratante
- ihago gomes m. martins - contratado

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E ESPORTES

PORTARIA-SEDUC Nº 2607, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§1º, incisos ii e iV da constituição do Estado do tocantins, consoante 
a resolução cEE/to nº 172/2013, com base no Parecer do conselho 
Estadual de Educação do tocantins nº 061/2018, de 02 de março de 2018, 
exarado no Processo nº 2017/27000/009906, resolve:

Art. 1º crEdEnciAr o centro de Ensino médio de gurupi para 
ofertar Cursos Técnicos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
localizado na Avenida são Paulo s/nº, Quadra 75, lote 01, em gurupi, para 
fins exclusivos de diplomação dos alunos.

Art. 2º fica esta unidade Escolar impossibilitada de abrir 
novas matrículas para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
enquanto não atender o que dispõe a resolução cEE/to nº 030, de 15 
de agosto de 2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação 
com efeitos legais retroativos ao dia 1º de janeiro de 2016.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2608, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§1º, incisos ii e iV da constituição do Estado do tocantins, consoante às 
resoluções cEE-to nº 030/2017 e 078/2007, com base no Parecer do 
conselho Estadual de Educação do tocantins nº 234, de 21 de maio de 
2018, exarado no Processo nº 2017/27000/018556, resolve:

Art. 1º rEnoVAr, no período de três anos, o reconhecimento 
do Ensino médio - curso médio básico e da Educação de Jovens e 
Adultos - EJA 3º segmento, ofertados pelo colégio Estadual Justino 
de Almeida, localizado à rua deputado João de Abreu, 28, centro, na 
cidade de taguatinga.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com os efeitos legais retroativos ao dia 1º de janeiro de 2018.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2609, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 42, 
§1º, inciso iV, da constituição do Estado do tocantins, resolve:

dEsignAr,

o conselheiro EVAndro borgEs ArAntEs, Presidente do conselho 
Estadual de Educação, para compor a Presidência da comissão de 
Verificação In Loco, com fins de Recredenciamento da ESFOTEC, situada 
em Pedro Afonso, para ofertar Cursos da Educação Profissional Técnica 
de nível médio, conforme Processo nº 2018/27000/004409.

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2650, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42 §1º, incisos 
ii e iV, da constituição do Estado, resolve:

dEsignAr

rEnAto cErQuEirA mArtins, diretor de Escola - dAi-3, para exercer 
a função de Diretor da Escola Estadual Ayrton Senna, no Município de 
Lizarda, vinculada à diretoria regional de Educação de miracema do 
tocantins, a partir de 21 de agosto de 2018.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2660, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
ii e iV, da constituição do Estado, resolve:

disPEnsAr, a pedido

bEAtriZ dE oLiVEirA sousA mEnEZEs, matrícula nº 1206800-1, 
Professora da Educação básica, da função de diretora do colégio 
Estadual Professora Darcy Chaves Cardeal dos Santos, nesta Capital, a 
partir de 1º de agosto de 2018.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2661, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42,  
§1º, incisos ii e iV da constituição do Estado do tocantins; consoante 
a resolução cEE/to nº 172/2013, com base no Parecer do conselho 
Estadual de Educação do tocantins nº 060/2018, de 02 de março de 2018, 
exarado no Processo nº 2016/27000/011711.

rEsoLVE:

Art. 1º crEdEnciAr a Escola Estadual Liberdade, localizada 
na Área Verde 09, Rua 40, Esquina Conjunto 35, s/nº, Jardim Aureny III, 
no município de Palmas, para ofertar a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, com fins exclusivos de diplomação dos alunos, concluintes 
em 2018.

Art. 2º fica esta unidade Escolar impossibilitada de abrir 
novas matrículas para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
enquanto não atender o que dispõe a resolução cEE/to nº 030, de 15 
de agosto de 2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação 
com efeitos legais retroativos ao dia 1º de janeiro de 2016.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2678, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei federal 
nº 8.666/1993 e com fulcro no decreto orçamentário vigente.

considerando a necessidade da contratação de empresa 
especializada em realizar serviços de divulgação em jornal diário de 
grande circulação no Estado do tocantins para publicação dos atos 
pertinentes à comissão de Licitações, no valor estimado de r$ 170.000,00 
(cento e setenta mil reais), conforme Memorando nº 093/2018/SEDUC/
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, à fl. 02 do Processo administrativo 
nº 2018/27000/002757;

Considerando o Parecer nº 066/2018/ASSEJUR às fls. 46 e 47, 
da Assessoria Jurídica desta secretaria, externando a inexigibilidade de 
licitação para contratação de empresa especializada em realizar serviços 
de divulgação em jornal diário de grande circulação no Estado do tocantins 
para publicação dos atos pertinentes à comissão de Licitações, com 
fundamento no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93.
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Considerando o PARECER “SCE” Nº 235/2018, às fls. 146 
a 153 da Procuradoria-geral do Estado - PgE, manifestando-se pela 
possibilidade jurídica do procedimento de realização de despesa por 
meio de inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, caput, 
da Lei 8.666/93.

rEsoLVE:

dEcLArAr A inEXigibiLidAdE dE LicitAÇÃo, com base no artigo 25, i, 
da Lei federal nº 8.666/1993, para contratação de empresa especializada 
em realizar serviços de divulgação em jornal diário de grande circulação 
no Estado do tocantins para publicação dos atos pertinentes à comissão 
de Licitações, cuja despesa será consignada por conta do Programa de 
trabalho nº 1100 - manutenção e gestão do Poder Executivo, Ação nº 
2209 - coordenação e manutenção dos serviços Administrativos gerais, 
Elemento de despesa 3.3.90.39, fonte 0101.

nomE cnPJ VALor

J cAmArA & irmÃos s/A 01.536.754/0003-95 r$ 170.000,00

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2679, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE 
E EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, 
incisos ii e iV, da constituição do Estado, art. 3º §i, tendo em vista que 
lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade 
com o art. 58, §iii, c/c art. 67 da Lei 8.666/93 e a instrução normativa 
tcE-to nº 002/2008, de 07 de maio de 2008,

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor PEdro PErEirA siLVA fiLHo 
- matrícula nº 556996-5, para sem prejuízo de suas atribuições 
normais, exercer o cargo de fiscal do contrato nº 051/2017 - Processo 
2017/27000/008257 em substituição ao servidor mÁrio fÉLiX fEitosA 
PrAdo - matrícula nº 522640, designada pela Portaria nº 2935, de 
29.08.2017 - doE nº 4.944, de 31.08.2017 e designar o servidor PEdro 
HEnriQuE QuEiroZ rocHA - matricula nº 1201530-3 para sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercer o cargo de fiscal substituto do 
referido contrato na ação 2209 - coordenação e manutenção dos serviços 
Administrativos gerais.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato das 
cláusulas avençadas;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinam os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar 
por escrito a superintendência de Administração, infraestrutura e finanças 
sobre tais eventos;

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas ou incidentes e imediatamente comunicar através de relatório 
à diretoria de Administração para ciência e apreciação das providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para a Diretoria de Licitação para 
as devidas providências;

Vi - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos 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, em forma de 
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua 
ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, nos termos e no art. 69 da Lei 
federal nº 8.666/93.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2680, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, inciso ii,  
da constituição do Estado; o art. 1º, §2º, da Lei nº 1.751, de 18 de 
dezembro de 2006, e tendo em vista o Processo nº 2016/27000/006983 
e a declaração da universidade, resolve:

ProrrogAr, a pedido, no período de 06 de setembro de 
2018 a 31 de dezembro de 2019, o Afastamento para Aprimoramento 
Profissional conferido a servidora NELZIR MARTINS COSTA, matrícula 
nº 724686-2, Professor da Educação básica, lotada na Escola Estadual 
Dom Domingos Carrerot, município de Porto Nacional, a fim de concluir 
o curso de doutorado em Ensino de Língua e Literatura, oferecido 
pela universidade federal do tocantins - uft, concedido por meio da 
PortAriA-sEduc nº 2425, dE 13 dE sEtEmbro dE 2016.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2681, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
ii e iV, da constituição do Estado, tendo em vista que lhe compete à 
prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58,  
§iii, c/c art. 67 da Lei 8.666/93 e a instrução normativa tcE-to nº 
002/2008, de 07 de maio de 2008,

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor KELson PErEirA dA siLVA 
- matrícula nº 1230972-5, para sem prejuízo de suas atribuições 
normais, exercer o cargo de fiscal do contrato nº 176/2013 - Processo 
2013/27000/002301 em substituição ao servidor durVAL ViEirA dE 
sEnA fiLHo - matrícula nº 447733-3, designado pela Portaria nº 735, de 
16.04.2015 - publicada no doE nº 4.359, de 22.04.2015.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato das 
cláusulas avençadas;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinam os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar 
por escrito a superintendência de Administração, infraestrutura e finanças 
sobre tais eventos;

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas ou incidentes e imediatamente comunicar através de relatório 
à diretoria de Administração para ciência e apreciação das providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para a Diretoria de Licitação para 
as devidas providências;

Vi - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos 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, em forma de 
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua 
ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, nos termos e no art. 69 da Lei 
federal nº 8.666/93.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes
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PORTARIA-SEDUC Nº 2682, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
ii e iV, da constituição do Estado, resolve:

dEsignAr

as servidoras adiante relacionadas para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de aulas, 
inclusive para atendimento do ProEmi, nas unidades Escolares da 
rede Estadual de Ensino, vinculadas à diretoria regional de Educação 
de tocantinópolis.

1. frAncimEirE AngELim dA siLVA, matrícula nº 426080-3, cPf: 
336.822.403-49, Professor da Educação básica, para ministrar 12 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual Professor José carneiro de brito, no município de 
tocantinópolis;

2. LourdEs mAriA PErEirA dA siLVA, matrícula nº 546358-1, cPf: 
436.280.523-00, Professor normalista, para ministrar 51 horas aulas 
mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no 
Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Município de 
Luzinópolis;

3. rosA mAriA dA siLVA, matrícula nº 481133-1, cPf: 382.438.571-68, 
Professor normalista, para ministrar 83 horas aulas mensais, no período 
de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no colégio Estadual Professor 
José carneiro de brito, no município de tocantinópolis;

4. VAndErniLdE dA siLVA cAstro, matrícula nº 1030604-2, cPf: 
915.058.281-04, Professor da Educação básica, para ministrar 8 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na 
Escola Paroquial cristo rei - convênio, no município de tocantinópolis.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/CEE-TO Nº 19/2018

o Presidente do conselho Estadual de Educação do tocantins, 
no uso das atribuições conferidas pelo inciso iV do art. 10 da Lei federal 
nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, pelo inciso Vi do art. 9º da Lei 
complementar nº 08, de 11 de dezembro de 1995 e consoante ao disposto 
na resolução cEE-to nº 175, de 09 de setembro de 2013, e no art. 34 
do seu regimento interno,

rEsoLVE:

i - dEsignAr o conselheiro Josiel gomes dos santos as 
técnicas da câmera de Ensino superior do conselho Estadual de 
Educação izabel cristina fernandes de miranda e simone Andréa Pinto 
Pereira barros para sob a presidência do primeiro, comporem a comissão 
de Verificação in loco, para fins de Supervisão na Universidade Estadual do 
tocantins na sede, em Palmas - tocantins, no que se refere à nota técnica 
Nº 283/2017/CGSE/DISUP/SERES(proc. Nº 23.000.036778/201-2017)  
emitida pelo ministério da Educação.

ii - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PubLiQuE-sE.

sALA dA PrEsidÊnciA do consELHo EstAduAL dE 
EducAÇÃo do tocAntins, em Palmas, aos 27 dias do mês de Abril 
do ano de 2018.

RESOLUÇÃO Nº 008, DE 17 DE JANEIRO DE 2018.

Autoriza o funcionamento do curso técnico em 
Enfermagem integrado ao Ensino médio e Aprova 
o respectivo Plano de curso, ofertado pelo colégio 
Estadual Anita cassimiro moreno, em Aliança do 
tocantins, neste Estado.

o conselho Estadual de Educação do tocantins, no uso das 
atribuições a ele conferidas pelo inciso V do art. 10 da Lei federal 
nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, conferidas no art. 133 da 
constituição Estadual do tocantins; pelo inciso Xii, alínea g, do art. 33  
do seu regimento interno; com fulcro na resolução cEE-to nº 172/2013; 
e tendo em vista o Parecer nº 024/2018, exarado no Processo nº 
2016/27000/009945.

rEsoLVE:

Art. 1º AutoriZAr o funcionamento do curso técnico em 
Enfermagem integrado ao Ensino médio, ofertado pelo colégio Estadual 
Anita cassimiro moreno, localizado à rua 03, Quadra 17, s/nº, em Aliança 
do Tocantins, neste Estado; para fins exclusivos de diplomação dos alunos 
do referido curso, concluintes em 2018.

Art. 2º AProVAr o Plano de curso do curso técnico em 
Enfermagem integrado ao Ensino médio retroativo a janeiro de 2016, 
com vigência até 31/12/2016.

Art. 3º AutoriZAr a inserção do curso técnico em 
Enfermagem integrado ao Ensino médio, ora autorizado, no sistema 
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - 
sistEc, para efeito de validade nacional dos diplomas expedidos.

Art. 4º fica esta unidade Escolar impossibilitada de abrir novas 
matrículas para o curso técnico supracitado, enquanto não regularizá-lo, 
conforme o que dispõe a resolução cEE/to nº 030, de 15 de agosto 
de 2017.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos legais retroativos ao dia 1º de janeiro de 2016.

sala das sessões do conselho Estadual de Educação do 
tocantins, em Palmas, aos 17 dias do mês de janeiro de 2018.

Evandro borges Arantes
Presidente do conselho Estadual de Educação - cEE/to

RESOLUÇÃO Nº 034, DE 02 DE MARÇO DE 2018.

Aprova o Plano de curso do curso técnico em 
Agropecuária integrado ao Ensino médio ofertado 
pela Escola família Agrícola, em Porto nacional, 
neste Estado.

o conselho Estadual de Educação do tocantins, no uso das 
atribuições a ele conferidas pelo inciso V do art. 10 da Lei federal 
nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 conferidas no art. 133 da 
constituição Estadual do tocantins; pelo art. 33 do seu regimento interno; 
com fulcro na resolução cEE-to nº 030/2017; e tendo em vista o Parecer 
nº 077/2018, exarado no Processo nº 2018/27000/000306.

rEsoLVE:

Art. 1º AProVAr o Plano de curso do curso técnico em 
Agropecuária integrado ao Ensino médio ofertado pela Escola família 
Agrícola, localizada no Km 03 da rodovia to-255, Zona rural, na cidade 
de Porto nacional, neste Estado.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos legais retroativos a 1º de janeiro de 2017.

sala das sessões do conselho Estadual de Educação do 
tocantins, em Palmas, aos 02 dias do mês de março de 2018.

Evandro borges Arantes
Presidente do conselho Estadual de Educação - cEE/to

RESOLUÇÃO Nº 047, DE 02 DE MARÇO DE 2018.

Aprova o Plano de curso do curso técnico em 
Agroindústria integrado ao Ensino médio ofertado 
pela Escola família Agrícola, em Porto nacional, 
neste Estado.

o conselho Estadual de Educação do tocantins, no uso das 
atribuições a ele conferidas pelo inciso V do art. 10 da Lei federal 
nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 conferidas no art. 133 da 
constituição Estadual do tocantins; pelo art. 33 do seu regimento interno; 
com fulcro na resolução cEE-to nº 030/2017; e tendo em vista o Parecer 
nº 090/2018, exarado no Processo nº 2018/27000/000305.

rEsoLVE:

Art. 1º AProVAr o Plano de curso do curso técnico em 
Agroindústria integrado ao Ensino médio ofertado pela Escola família 
Agrícola, localizada no Km 03 da rodovia to-255, Zona rural, na cidade 
de Porto nacional, neste Estado.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos legais retroativos a 1º de janeiro de 2017.

sala das sessões do conselho Estadual de Educação do 
tocantins, em Palmas, aos 02 dias do mês de março de 2018.

Evandro borges Arantes
Presidente do conselho Estadual de Educação - cEE/to
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RESOLUÇÃO Nº 099, DE 19 DE ABRIL DE 2018.

Aprova o Plano de curso do curso técnico em 
Enfermagem integrado ao Ensino médio, ofertado pelo 
colégio Estadual Anita cassimiro moreno, em Aliança 
do tocantins, neste Estado.

o conselho Estadual de Educação do tocantins, no uso das 
atribuições a ele conferidas pelo inciso V do art. 10 da Lei federal 
nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 conferidas no art. 133 da 
constituição Estadual do tocantins; com fulcro na resolução cEE-to nº 
030/2017; e tendo em vista o Parecer nº 211/2018, exarado no Processo 
nº 2018/27000/002763.

rEsoLVE:

Art. 1º AProVAr o Plano de curso do curso técnico em 
Enfermagem integrado ao Ensino médio, ofertado pelo colégio Estadual 
Anita cassimiro moreno, localizado à rua 03, Quadra 17, s/n, em Aliança 
do tocantins.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos legais retroativos a 1º de janeiro de 2017.

sala das sessões do conselho Estadual de Educação do 
tocantins, em Palmas, aos 19 dias do mês de abril de 2018.

Evandro borges Arantes
Presidente do conselho Estadual de Educação - cEE/to

RESOLUÇÃO Nº 152, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

convalida os Estudos realizados pelos alunos do 
Ensino médio, curso médio básico, referente aos 
anos de 2016 e 2017, ofertados pela Escola Estadual 
riachuelo, em oliveira de fátima, neste Estado.

o conselho Estadual de Educação do tocantins, no uso das 
atribuições a ele conferidas pelo inciso V do art. 10 da Lei federal nº 
9.394/96, de 20 de dezembro de 1996; com fulcro na resolução nº 
026/2001; e tendo em vista o Parecer nº 294/2018, exarado no Processo 
nº 2018/27000/004285.

rEsoLVE:

Art. 1º conVALidAr os Estudos realizados pelos alunos 
do Ensino médio, curso médio básico, ofertados na Escola Estadual 
Riachuelo, situada na Avenida Bernardo Sayão, s/nº, Centro, em Oliveira 
de fátima, neste Estado, referentes aos anos de 2016 e 2017, conforme 
Atas de resultados finais anexadas aos autos do Processo.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

sala das sessões do conselho Estadual de Educação do 
tocantins, em Palmas, aos 19 dias do mês de junho de 2018.

Evandro borges Arantes
Presidente do conselho Estadual de Educação - cEE/to

RESOLUÇÃO Nº 153, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

convalida os Estudos realizados pelos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos - EJA 3º segmento, 
referente ao ano de 2017, ofertados pela Escola 
Estadual riachuelo, em oliveira de fátima, neste 
Estado.

o conselho Estadual de Educação do tocantins, no uso das 
atribuições a ele conferidas pelo inciso V do art. 10 da Lei federal nº 
9.394/96, de 20 de dezembro de 1996; com fulcro na resolução nº 
026/2001; e tendo em vista o Parecer nº 295/2018, exarado no Processo 
nº 2018/27000/004286.

rEsoLVE:

Art. 1º conVALidAr os Estudos realizados pelos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos - EJA 3º segmento, ofertados na Escola 
Estadual Riachuelo, situada na Avenida Bernardo Sayão, s/nº, Centro, em 
oliveira de fátima, neste Estado, referentes ao ano de 2017, conforme 
Atas de resultados finais anexadas aos autos do Processo.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

sala das sessões do conselho Estadual de Educação do 
tocantins, em Palmas, aos 19 dias do mês de junho de 2018.

Evandro borges Arantes
Presidente do conselho Estadual de Educação - cEE/to

PROCESSO Nº 2018/27000/004443
PArEcEr cEE/to - cEs/cP nº 296/2018 375ª PLEnÁriA Em 
20/08/2018
cÂmArA: Educação superior
intErEssAdo: centro universitário unirg
municÍPio: gurupi - to
Assunto: recredenciamento do centro universitário - unirg e 
credenciamento por transformação de organização Acadêmica de centro 
universitário unirg para universidade de gurupi - unirg.
rELAtor: robson Vila nova Lopes

i - rELAtÓrio

1. Histórico

1.1 do objeto

A Magnífica Reitora do Centro Universitário UnirG, Professora 
Dra. Lady Sakay, pelo Ofício nº 043/2018/Reitoria/Centro Universitário 
unirg, de 16 de abril de 2018, sob sgd nº 2018/27009/030147, solicita 
a este conselho o pedido de recredenciamento do centro universitário - 
unirg e credenciamento por transformação de organização Acadêmica 
de centro universitário unirg para universidade de gurupi - unirg, 
mantida pela fundação municipal unirg, ambos situados à rua deputado 
José de Assis, entre as Avenidas rio grande do sul e guanabara, Quadra 
278, Lote 01/10 - centro, gurupi, neste Estado.

o processo de recredenciamento do centro universitário - 
unirg e credenciamento por transformação em universidade encontra-
se composto pelos seguintes documentos: Plano de desenvolvimento 
institucional, regimento Acadêmico, Estatuto, documentos referentes 
à situação financeira, dentre outros, em conformidade com as normas 
vigentes.

conforme documentos analisados e o trabalho da comissão 
de Verificação in loco composta por meio da Portaria/sEduc/cEE-to nº 
031/2018, de 13 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 5.133, de 14 de junho de 2018, constatou-se que a fundação e centro 
universitário unirg é uma instituição Pública municipal de Ensino superior, 
criada pela Lei municipal nº 611, de 15 de fevereiro de 1985, alterados 
pela Lei municipal nº 1.566, de 18 de dezembro de 2003, e nº 1.699, de 
11 de julho de 2007, inscrita no cadastro nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) nº 01.210.830/0001-06, situada à Avenida Pará, Quadra 20, lote 
01 nº 2432, bairro Engenheiro Waldir Lins ii, gurupi - to, e possui o 
mesmo regramento jurídico dispensado às autarquias.

o atual centro universitário unirg é parte de um processo 
histórico resultante de 32 (trinta e dois) anos de existência, tendo iniciado 
sua trajetória como faculdade isolada denominada Faculdade de Filosofia 
e ciências Humanas de gurupi - fAficH, mantida pela fundação 
Educacional de gurupi - fEg no período compreendido entre os anos 
1985 a 1997.

Neste período (1985 a 1997), a denominada Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi (FAFICH), mantida pela Fundação 
Educacional de Gurupi (FEG) ofertava dois cursos de graduação: 
Pedagogia e direito. Em 1992, foram implementados mais dois cursos: 
Administração e ciências contábeis. Em 1999 foram criados os cursos 
emergenciais de História, matemática e Letras para atender professores 
da rede municipal de gurupi e de outras localidades. desse projeto 
resultou a criação e a respectiva autorização para oferta regular do curso 
de Letras com a habilitação em Línguas Portuguesa e inglesa e respectivas 
Literaturas, ainda nesse ano, inicia-se o curso de direito matutino.

Em 2000 visando ao atendimento das demandas locais, 
inicia-se o curso de Licenciatura em Educação física. A pesquisa foi 
institucionalizada pela primeira vez em 2000, por meio da criação de uma 
coordenadoria de Pesquisa e Extensão -cooPEX. teve seu primeiro 
marco histórico: a realização da I Mostra de Produção Científica da 
então fAficH.

Em 2001 foram criados os cursos de ciência da computação, 
odontologia, fisioterapia e de comunicação social - Habilitação em 
Jornalismo. A Faculdade passou a contar, portanto, com 11 (onze) cursos, 
1.811 (hum mil oitocentos e onze) discentes e 78 (setenta e oito) docentes.

Em 2002 foram criados os cursos de Enfermagem e medicina. 
A instituição passou então a ter 13 (treze) cursos, 3.449 (três mil 
quatrocentos e quarenta e nove) alunos e 110 (cento e dez) docentes.

Em 2003 com respaldo na Lei municipal nº 1.566, a fAficH 
teve sua denominação alterada para faculdade unirg que contava com 
3.323 (três mil trezentos e vinte três) alunos matriculados e 159 (cento 
e cinquenta e nove) docentes. Ocasião em que também foi criada a 
habilitação em Publicidade e Propaganda do curso de comunicação 
social.
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Em 2004 com 13 (treze) cursos e 3.980 (três mil novecentos e 
oitenta) alunos e 213 (duzentos e treze) docentes, houve a reestruturação 
do Estatuto da fEg que passou a se chamar fundação unirg e a ter 
a estrutura administrativa reformulada, com redefinição da sua missão 
institucional compartilhada pelo centro universitário.

como marco institucional nos anos de 2005 e 2007 foi realizado 
concurso para os cargos de professores do Ensino superior. neste 
mesmo ano foi implantada a Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
encarregada da auto avaliação institucional. outro marco importante em 
2007, foi a concretização de uma idealização concebida há muitos anos, 
o credenciamento da faculdade para análise do conselho Estadual 
de Educação, consolidado em documento intitulado credenciamento 
- faculdade unirg para centro universitário no ano de 2008, tendo 
o Parecer nº 144/2008, aprovado em 07 de maio de 2008, integrado 
ao Processo nº 2007/2700/003149, sendo a primeira instituição desta 
natureza genuinamente tocantinense.

A iEs foi credenciada como centro universitário em 2008 pelo 
Decreto nº 3.396, de 30 de maio de 2008, publicado no Diário Oficial do 
Estado do tocantins em 02 de junho de 2008. Em 24 de outubro de 2012, 
foi publicado, também no Diário Oficial do Estado do Tocantins, o Decreto 
nº 4.659 o qual renovou o credenciamento do centro universitário unirg 
no período de cinco anos, acatando o parecer nº 398/2012, do conselho 
Estadual de Educação (CEE-TO).

no ano de 2014, a instituição alavancou na área da construção 
civil, com a criação do curso de Engenharia civil. o curso atende uma 
demanda, tendo como objetivo principal a formação de um profissional 
generalista, humanista, crítico, reflexivo e ético, com capacidade para 
atuar nos diferentes níveis de atenção na área da engenharia, com 
ações de projetos, controle de obra, planejamento, orçamento tendo 
responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania e da 
dignidade humana.

Em 2014/1, foi criado também o curso tecnológico em sistemas 
para internet, que visava atender aos anseios do mercado de trabalho com 
mão-de-obra especializada e indispensável à política de desenvolvimento 
da região sul do Estado do tocantins, bem como nacionalmente. o curso 
é voltado para formar profissionais capazes de projetar, documentar, testar, 
implantar e administrar sistemas para internet de acordo com os padrões 
adotados pela indústria de Softwares.

desde o ano de 2017, o centro universitário unirg encontra-
se em processo de recredenciamento com vistas ao atendimento dos 
requisitos para se tornar universidade.

Atualmente a fundação unirg conta com 435 funcionários entre 
servidores técnico-administrativos e estagiários, além de 305 professores 
e 4.114 acadêmicos, do Estado do tocantins e dos demais Estados da 
federação. A instituição oferece 17 cursos de graduação nas áreas 
de Ciências Médicas e da Saúde (Medicina, Farmácia, Enfermagem, 
Fisioterapia, Odontologia, Educação Física - Bacharelado), Ciências 
Humanas (Pedagogia, Psicologia, Educação Física - Licenciatura), 
Linguagem e Artes (Letras), Engenharia e Computação (Ciência da 
Computação; Engenharia Civil; Tecnológico de Sistemas para Internet), 
Ciências Sociais Aplicadas (Ciências Contábeis, Administração, Direito 
e Jornalismo).

A organização e o funcionamento do centro universitário unirg 
conduzem-se pelo seu regimento geral e pela legislação em vigor. 
Embora tenha autonomia na gestão acadêmica depende, na condição 
de mantida, da administração financeira da Fundação. Seu planejamento 
anual é dividido por setores e, embora haja previsão orçamentária, a 
disponibilização de recursos para a academia é feita mediante consulta 
ao gestor administrativo/financeiro.

A gestão do centro universitário unirg é feita pela reitora, 
Professora Dra. Lady Sakay e pela Vice-Reitora, Professora M.Sc. Janne 
marques silveira, eleitos pelo voto direto da comunidade acadêmica para 
o biênio 2015-2016 e reeleita para o biênio 2017-2018. A Pró-reitoria 
de Graduação e Extensão (PGRAD) está sob a responsabilidade da 
professora dra. marcilene de Assis Alves Araújo, e a Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação (PROSPESQ) pelo Professor Dr. Marcos 
gontijo da silva. A secretaria geral Acadêmica é comandada pela 
professora Especialista Neureny Martins dos Santos Silva.

o regime de trabalho dos professores foi institucionalizado 
por meio do Plano de carreira e remuneração dos docentes de Ensino 
superior da fundação unirg, tanto para os concursados quanto para os 
com vínculo temporário, instituído pela Lei nº 1.755, de 21 de maio 2008 
e mediante resolução nº 006/2010, de 08 de julho 2010 do conselho 
Acadêmico Superior (CONSUP), que regulamenta o enquadramento 
dos docentes.

Atendendo ao seu fim maior, a iEs atua no tripé ensino, 
pesquisa e extensão. A institucionalização do ensino tem evoluído e a 
maturidade institucional tem levado ao repensar pedagógico constante, 
dando ênfase à construção de instrumentos de gestão, tais como o Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI), a Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), encarregada da avaliação institucional, além da implementação 
das Câmaras de Graduação e Câmara de Ética (CONSUP), dentre outros.

No segundo semestre de 2017, existiam 4.186 (quatro mil, cento 
e oitenta e seis) acadêmicos na graduação, devidamente matriculados 
oriundos de diversos locais, sendo que 88% são do próprio Estado do 
tocantins e 12% são procedentes dos demais Estados da federação, 
principalmente, dos Estados do Pará, goiás, bahia, mato grosso e 
maranhão. 2

O Relatório de verificação in loco constante nos autos do 
processo nº 2018/27000/00443, de 16 de abril de 2018, está estruturado 
em 5 (cinco) eixos: i. Planejamento e Avaliação Institucional; ii. 
desenvolvimento institucional; iii. Políticas Acadêmicas; iv. Políticas de 
Gestão; v. Infraestrutura; abrangendo 42 (quarenta e dois) indicadores os 
quais apresentamos abaixo o detalhamento com os respectivos conceitos 
avaliados:

EiXo i - Planejamento e Avaliação institucional

indicador: conceito

1.1 Evolução institucional a partir dos processos de planejamento e Avaliação institucional; 2

1.2 Processo de Auto avaliação institucional; 3

1.3 Auto avaliação institucional: participação da comunidade acadêmica; 3

1.4 Auto avaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos resultados. 3

EiXo ii - desenvolvimento institucional 

indicador: conceito

2.1 missão, objetivos, metas e valores institucionais; 3

2.2 Pdi, planejamento didático-instrucional e política de ensino de graduação e de pós-graduação; 3

2.3 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico 
e cultural; 3

2.4 Pdi, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural e ações afirmativas de defesa da promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial; 3

2.5 Pdi e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social. 3

EiXo iii - Políticas Acadêmicas 

indicador: conceito

3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para cursos de graduação; 3

3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para cursos de pós-graduação lato sensu; 4

3.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para cursos de pós-graduação stricto sensu; 1

3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação cientifica, a inovação tecnológica 
e o desenvolvimento artístico e cultural; 3

3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão; 5

3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente; 3

3.7 Política institucional de acompanhamento dos egressos; 1

3.8 Política institucional para internacionalização; 1

3.9 comunicação da iEs com a comunidade externa; 3

3.10 comunicação da iEs com a comunidade interna; 4

3.11 Política de atendimentos aos discentes; 4

3.12 Políticas institucionais e ações de estimulo à produção discente e à participação em eventos, graduação e pós-graduação. 4

EiXo iV - Políticas de gestão 

indicador: conceito

4.1 titulação do corpo docente; 3

4.2 Política de capacitação docente e formação continuada; 5

4.3 Política de capacitação do corpo técnico-administrativo; 5

4.4 Processos de gestão institucional; 4

4.5 sistema de controle de produção e distribuição de material didático para os 20% ofertado em EAd; 2

4.6 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional; 4

4.7 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna; 4

EiXo V - infraestrutura 

indicador: conceito

5.1 instalações administrativas; 3

5.2 salas de aula; 3

5.3 Auditório(s); 3

5.4 sala de professores; 3

5.5 Espaços para atendimento aos discentes; 3

5.6 Espaços de convivência e de alimentação; 2

5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física; 3

5.8 infraestrutura física e tecnológica destinada à cPA; 3

5.9 bibliotecas: infraestrutura; 3

5.10 bibliotecas: Plano de atualização do acervo; 2

5.11 salas de apoio de informática ou estrutura equivalente; 3

5.12 instalações sanitárias; 3

5.13 infraestrutura tecnológica; 4

5.14 infraestrutura de execução e suporte; 3

5.15 Plano de expansão e atualização de equipamentos; 3

5.16 recursos de tecnologias de informação e comunicação; 4

5.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 4
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Face ao exposto ratificamos que o detalhamento, bem como 
comentário avaliativo de cada eixo e seus respectivos indicadores 
compõe as peças que integram o processo nº 2018/27000/004443, de 
16 de abril de 2018.

ii - AnÁLisE do PEdido dE trAnsformAÇÃo do cEntro 
uniVErsitÁrio unirg PArA uniVErsidAdE dE guruPi

o conselho Estadual de Educação procedeu a análise 
da documentação apresentada pela iEs com base nas normas e 
especificações da Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de outubro de 
2010, que dispõe sobre normas e procedimentos para credenciamento 
e recredenciamento de universidades do sistema federal de Ensino. 
considerando que até a presente data este conselho não possuía 
demanda para regular tal pleito utilizou-se das normas federais para 
responder a solicitação da iEs.

Para este atendimento o cEE/to instituiu uma comissão de 
Verificação in loco por meio da Portaria sEduc/cEE-to nº 31, de 13 de 
junho de 2018, cuja finalidade foi avaliar os indicadores de qualidade à 
luz do PDI da IES, dos demais documentos oficiais e da avaliação in loco. 
o relatório circunstanciado elaborado pela comissão acima citada, bem 
como as demais informações constantes no Processo foram substanciais 
para a definição do Conceito Geral: 3,13 (três vírgula treze).

Vale ressaltar que as informações copiladas oferecem uma 
referência para recomendar o deferimento do pedido de recredenciamento 
do centro universitário unirg e credenciamento por transformação de 
organização Acadêmica de centro universitário unirg para universidade 
de gurupi - unirg.

iii - Voto do rELAtor

nos termos do artigo 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, e de sua regulamentação pela resolução cnE/cEs nº 3, 
de 14 de outubro de 2010, vota este relator, favoravelmente pelo 
recredenciamento do centro universitário unirg e credenciamento por 
transformação de organização Acadêmica de centro universitário unirg, 
sob a denominação de universidade de gurupi - unirg, com sede na 
Av. Pará, quadra 20, lote 01 nº 2.432 - bairro Engenheiro Waldir Lins ii 
-cEP: 77.402-110; gurupi/to, mantida pela fundação unirg, com sede 
e foro no mesmo município e Estado, observados os períodos de: 25 
de outubro de 2017 a 19 de agosto de 2018, para o recredenciamento 
do Centro Universitário UnirG e 5 (cinco) anos para o Credenciamento 
por transformação de organização Acadêmica em universidade de 
gurupi - unirg, com vigência a partir de 20 de agosto de 2018, conforme 
estabelece a resolução cEE/to nº 175, de 2013 aprovando também, por 
este ato, o Plano de desenvolvimento institucional - Pdi, com vigência 
(2017- 2021), com ressalvas, devendo a instituição cumprir, as seguintes 
determinações: (a) aprovar o seu regimento geral e o seu estatuto 
durante seu primeiro ano de credenciamento, para atender a organização 
acadêmica de universidade obedecido o disposto nos artigos 52 a 57 
da Lei federal nº 9.394/96, assegurando suas atribuições de autonomia 
e unidade universitária: didática, acadêmica, científica, gerencial, 
orçamentária, financeira e patrimonial, unificando suas estruturas 
acadêmica e administrativa e garantidos os direitos específicos que lhe 
advém da forma fundacional de regime especial, nos termos do art. 242 da 
Constituição Federal de 1988; (b) manter o regimento acadêmico, estatuto 
da fundação e estrutura administrativa atuais vigentes até aprovação 
das novas diretrizes legais; (c) reduzir de 10 (dez) para 5 (cinco) anos 
previstos no Pdi da instituição o prazo para oferta de programas de pós-
graduação stricto sensu em nível de mestrado e doutorado; (d) fortalecer 
o desenvolvimento das atividades de pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural, mantendo e expandindo Programas de 
Iniciação Científica, voltados para a complementação e aperfeiçoamento 
da formação dos alunos de graduação; (e) instituir políticas e práticas 
efetivas de intervenção para melhorias dos resultados das avaliações 
internas e externas, principalmente os conceito do ENADE; (f) atender de 
imediato todos os protocolos de segurança, bem como adotar medidas 
necessárias para a obtenção do Certificado de Regularidade do Corpo 
de Bombeiros do Tocantins; (g) elaborar e executar no primeiro ano de 
credenciamento o plano de melhorias a fim de sanar as deficiências da 
biblioteca, com relação ao acervo e espaço físico; (h) reestruturar o PDI 
para atender a organização acadêmica de universidade, com metas 
mensuráveis a curto, médio e longo prazo e encaminhar ao cEE/to, no 
prazo máximo de 180 dias.

relator: robson Vila nova Lopes

iV - dEcisÃo do PLEnÁrio

o Plenário do conselho Estadual de Educação do tocantins 
aprovou, por unanimidade conceder o credenciamento por transformação 
do centro universitário unirg em universidade de gurupi - unirg; porém, 
em relação ao período não houve unanimidade, 02 (dois) conselheiros 
se posicionaram desfavoráveis ao tempo máximo de 5 (cinco) anos e 6 
(seis) conselheiros foram favoráveis a concessão do período máximo de 
cinco anos, sendo esta a decisão final do Pleno.

sALA dAs sEssÕEs, em Palmas-to, aos 20 dias do mês de 
agosto de 2018.

EVAndro borgEs ArAntEs
Presidente do conselho Estadual de Educação

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2018

A comissÃo PErmAnEntE dE L icitAÇÃo da 
suPErintEndÊnciA dE comPrAs E cEntrAL dE LicitAÇÕEs 
da sEcrEtAriA dA fAZEndA, em obediência ao disposto no art. 2º do 
decreto Estadual nº 5.344/2015, na competência de Órgão gerenciador, 
registra a Intenção de Registro de Preços da (o) SECRETARIA DO 
trAbALHo E AssistÊnciA sociAL para futura, eventual e parcelada 
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços (coffee 
break), mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo menor preço por item, conforme condições, especificações 
e quantitativos constantes do termo de referência.

os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido 
registro de preços deverão mAnifEstAr seu interesse em participar, 
mediante o encaminhamento a esta Superintendência, de ofício afirmando 
sua concordância com o objeto a ser licitado, acompanhada de:

i - solicitação de compras - serviços/materiais;

ii - termo de anuência ao termo de referência do “órgão 
participante inicializador”, aprovado pela autoridade competente;

iii - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, amparados em pesquisa de mercado.

o termo de referência deverá ser solicitado via e-mail:  
sccl@sefaz.to.gov.br, mais informações pelos telefones 63.3218 
1348/1548.

O prazo final para apresentação das manifestações é dia 
06/09/2018, das 8h às 14h.

Palmas, 31 de agosto de 2018.

ViViAnnE frAntZ borgEs dA siLVA
superintendente de compras e central de Licitações

RESULTADO DE JULGAMENTO

PrEgÃo ELEtrÔnico comPrAsnEt nº 095/2018
sEcrEtAriA dA sEgurAnÇA PÚbLicA

conVÊnio
ProcEsso nº 00.025/3100/2018

A Pregoeira da superintendência de compras e central de 
Licitações, designada pela Portaria/sEfAZ nº 020, de 09 de janeiro de 
2018, torna público o resultado do Pregão supracitado, objetivando a 
aquisição de materiais e equipamento de informática (monitor, nobreak 
e outros), que teve como vencedoras as empresas: R/C CARTUCHOS, 
informÁticA E PAPELAriA LtdA - mE, itens 01 e 05 no valor de r$ 
16.774,90 (dezesseis mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa 
centavos), SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - EPP, item 02, 
no valor de R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais), VITRINE 
COMERCIAL LTDA, item 03, no valor de R$ 29.619,70 (vinte e nove mil, 
seiscentos e dezenove reais e setenta centavos), WPI SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA EIRELI - ME, item 04, no valor de R$ 19.632,00 (dezenove 
mil, seiscentos e trinta e dois reais) e L & R DISTRIBUIDORA LTDA - 
ME, item 06, no valor de R$ 41.557,60 (quarenta e um mil, quinhentos e 
cinquenta e sete reais e sessenta centavos).
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VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 109.054,20 (cento e nove mil, 
cinquenta e quatro reais e vinte centavos), com a economia de 41,93% 
em relação ao estimado pelo órgão requisitante.

o resultado completo encontra-se disponível nos sites www.
comprasnet.gov.br e www.sgl.to.gov.br.

Palmas, 31 de agosto de 2018.

dorcELinA mAriA tEiXEirA
Pregoeira

SECRETARIA DAS CIDADES E INFRAESTRUTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos especializados em gestão de informações de documentos.

Vencedora lote 01: iKHon gEstÃo conHEcimEntos E tEcnoLogiA 
LTDA, no valor global de R$ 7.740.000,00 (sete milhões, setecentos e 
quarenta mil reais).

Palmas - to, 30 de agosto de 2018.

mAurÍcio mAttos mEndonÇA
Pregoeiro

SECRETARIA DA SAÚDE

AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 426/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
367 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.081, de 02 de abril 
de 2018, no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004231,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

responsável: Hortência figueiras Pimentel oliveira cPf: 006.098.371-09

Endereço: rua dois nº 78 bairro: centro

cidade: Alvorada cEP: 77.480-000

Telefone particular: (63) 98494-4848 Telefone de trabalho: (63) 3353-2345

cargo/função: diretora Administrativa matrícula: 607844

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
33.90.30 material de consumo 1.250,00

33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 1.250,00

totAL 2.500,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. ficam designados os servidores sidoman ribeiro neves, 
diretor-geral, matrícula nº 568100-2, cPf 457.153.001-34, e Wanes 
ribeiro Lima, Assistente Administrativo - supervisora de serviços 
operacionais, matrícula nº 450770-2, cPf 358.497.461-53, para 
constatarem a veracidade e a legitimidade das despesas pagas com os 
recursos do adiantamento, por meio de carimbo no verso do documento 
comprobatório da despesa, atestando que o material foi recebido ou o 
serviço prestado.

Palmas, 15 de junho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 433/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004308,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

Responsável: Cymara Cristiane Braga Sousa cPf: 591.462.221-20

Endereço: rua nc 01 s/n, Qd 13, Lt 02 bairro: nova capital

cidade: Porto nacional/to cEP: 77500-000 

Telefone: (63) 98512-0869 Telefone de trabalho: (63) 3363-8305

cargo/função: diretora-geral matrícula: 711620-3

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
3.3.90.30 material de consumo 4.700,00

3.3.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 300,00

totAL 5.000,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. ficam designados os servidores Alex Avelino da silva, cPf 
003.335.361-18, matrícula 46064-1, diretor Administrativo, e Anderson 
Vilarinho de nazaré, cPf 919.120.591-34, matrícula 1231499-4, 
Analista técnico em serviços de saúde, para constatar a veracidade e 
a legitimidade das despesas pagas com os recursos do adiantamento, 
por meio de carimbo no verso do documento comprobatório da despesa, 
atestando que o material foi recebido ou o serviço prestado.

Palmas, 20 de junho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado saúde
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AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 434/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004309,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

responsável: Alex Avelino da silva cPf: 003.335.361-18

Endereço: Av. fortaleza nº 1720 bairro: novo Planalto

cidade: Porto nacional/to cEP: 77500-000 

Telefone: (63) 98433-6575 Telefone de trabalho: (63) 3363-8305

cargo/função: diretor Administrativo matrícula: 46064-1

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
3.3.90.30 material de consumo 4.000,00

3.3.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 1.000,00

totAL 5.000,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. Ficam designados os servidores Cymara Cristiane Braga 
sousa, cPf 591.462.221-20, matrícula 711620-3, diretora-geral, e 
Anderson Vilarinho de nazaré, cPf 919.120.591-34, matrícula 1231499-4,  
Analista técnico em serviços de saúde, para constatar a veracidade e 
a legitimidade das despesas pagas com os recursos do adiantamento, 
por meio de carimbo no verso do documento comprobatório da despesa, 
atestando que o material foi recebido ou o serviço prestado.

Palmas, 20 de junho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado saúde

AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012

PORTARIA Nº 436/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004307,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

responsável: Leiliani Alves da silva cPf: 004.925.251-88

Endereço: Av. sales b. Vista, 1, Qdr 16, Lote 14 bairro: centro

cidade: Palmas - to cEP: 77270-000

Telefone particular: (63) 99225-2908 Telefone de trabalho: (63) 3218-7519

cargo/função: diretora-geral matrícula: 11457031-1

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
33.90.30 material de consumo 2.000,00

33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 3.000,00

totAL 5.000,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. Ficam designados os servidores: Shirley Alves da Costa, 
supervisora de serviços operacionais fc - sso 2, matrícula: 665104-1, 
cPf 549.593.141-68, e daiane Alves dos santos, supervisor de Equipe 
Hospitalar, matrícula: 11555556-1, cPf 997.617.931-68, para constatarem 
a veracidade e a legitimidade das despesas pagas com os recursos do 
adiantamento, por meio de carimbo no verso do documento comprobatório 
da despesa, atestando que o material foi recebido ou o serviço prestado.

Palmas, 20 de junho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 437/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004305,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

responsável: fernando Pinheiro de melo cPf: 988.800.201-53

Endereço: 1003 sul, Alameda 20, Qi 10, Lote 7A, nº 32 bairro: Plano diretor sul

cidade: Palmas/to cEP: 77.018-469

Telefone particular: (63) 98415-9035 telefone de trabalho: 3218-7720

cargo/função: diretor Administrativo matrícula: 1088599-5

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
33.90.30 material de consumo 4.000,00

33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 1.000,00

totAL 5.000,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. ficam designados os servidores rivanildo de sousa batista, 
Assistente de serviços de saúde, matrícula 976160-2, cPf 861.785.471-53  
e Weberton Henrique rodrigues, Assistente de serviços de saúde, 
matrícula 1146580-1, cPf 018.548.651-70 para constatar a veracidade 
e a legitimidade das despesas pagas com os recursos do adiantamento, 
por meio de carimbo no verso do documento comprobatório da despesa, 
atestando que o material foi recebido ou o serviço prestado.

Palmas, 20 de junho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde
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AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 438/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004304,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

Responsável: Débora Petry cPf: 478.977.320-53

Endereço: 208 sul, Alameda 15, Lote 13 bairro: Plano diretor sul

cidade: Palmas/to cEP: 77.018-469

Telefone particular: (63) 98404-4291 telefone de trabalho: 3218-7712

cargo/função: diretora-geral matrícula: 589539-3

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
33.90.30 material de consumo 4.000,00

33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 1.000,00

totAL 5.000,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. Fica designado o(a) servidor(a) Rivanildo de Sousa Batista, 
Assistente de serviços de saúde, matrícula: 976160-2, cPf 861.785.471-53,  
e Weberton Henrique rodrigues, Assistente de serviços de saúde, 
matrícula: 1146580-1, cPf 018.548.651-70, para constatarem a 
veracidade e a legitimidade das despesas pagas com os recursos do 
adiantamento, por meio de carimbo no verso do documento comprobatório 
da despesa, atestando que o material foi recebido ou o serviço prestado.

Palmas, 20 de junho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 439/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004425,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

responsável: fernando Pinheiro de melo cPf: 988.800.201-53

Endereço: 1003 sul, Alameda 20, Qi 10, Lote 7A, nº 32 bairro: Plano diretor sul

cidade: Palmas/to cEP: 77018-469

Telefone particular: (63) 98415-9035 telefone de trabalho: 3218-7720

cargo/função: diretor Administrativo matrícula: 1088599-5

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
33.90.30 material de consumo 4.000,00

33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 1.000,00

totAL 5.000,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. ficam designados os servidores rivanildo de sousa batista, 
Assistente de serviços de saúde, matrícula 976160-2, cPf 861.785.471-53,  
e Weberton Henrique rodrigues, Assistente de serviços de saúde, 
matrícula 1146580-1, cPf 018.548.651-70, para constatar a veracidade 
e a legitimidade das despesas pagas com os recursos do adiantamento, 
por meio de carimbo no verso do documento comprobatório da despesa, 
atestando que o material foi recebido ou o serviço prestado.

Palmas, 20 de junho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 473/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004639,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

responsável: Josimar gomes matos cPf:806.982.201-53

Endereço: Avenida E nº 507 bairro: setor Leste

cidade: Xambioá- to cEP: 77.880-000

Telefone particular: (63) 99273-0005 Telefone de trabalho: (63) 3473-1908

cargo/função: Auxiliar de serviços de saúde matrícula: 909273-1

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
33.90.30 material de consumo 2.200,00

33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 300,00

totAL 2.500,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. ficam designados os servidores maria Heleilda Pereira, 
diretora Administrativa, cPf 596.816.591-04, matrícula 11641711-1 e 
José guilherme Antunes de carvalho, diretor-geral, cPf 011.760.921-89 
matrícula 1149689-2, para constatar a veracidade e a legitimidade das 
despesas pagas com os recursos do adiantamento, por meio de carimbo 
no verso do documento comprobatório da despesa, atestando que o 
material foi recebido ou o serviço prestado.

Palmas, 10 de julho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde
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AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 474/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004638,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

responsável: José guilherme Antunes de carvalho cPf:011.760.921-89

Endereço: rua rui barbosa, nº 114 bairro: centro

cidade: Xambioá- to cEP: 77.880-000

Telefone particular: (63) 99219-9692 Telefone de trabalho: (63) 3473-1588

cargo/função: diretor-geral matrícula: 1149689-2

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
33.90.30 material de consumo 2.200,00

33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 300,00

totAL 2.500,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. ficam designados os servidores maria Heleilda Pereira, 
diretora Administrativa, cPf 596.816.591-04, matrícula 11641711-1 e 
Josimar gomes matos, Auxiliar de serviços de saúde, cPf 806.982.201-53,  
matrícula 909273-1, para constatar a veracidade e a legitimidade das 
despesas pagas com os recursos do adiantamento, por meio de carimbo 
no verso do documento comprobatório da despesa, atestando que o 
material foi recebido ou o serviço prestado.

Palmas, 10 de julho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 491/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/004855,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

responsável: maria cândida borba brum cPf: 285.358.631-68

Endereço: 604 norte, Alameda 12, nº 0, Qi 06, Lote 33 bairro: Plano diretor norte

cidade: Palmas - to cEP: 77.270-000

Telefone particular: (63) 99938-3583 Telefone de trabalho: (63) 3218-7744

cargo/função: diretora Administrativa matrícula: 11615761-2

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
33.90.30 material de consumo  3.000,00

33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica  2.000,00

totAL 5.000,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. Ficam designados os servidores Shirley Alves da Costa, 
supervisora de serviços operacionais, portadora do cPf nº 549.593.141-68,  
matrícula 665104-1, e daiane Alves dos santos, supervisor de Equipe 
Hospitalar, portadora do cPf nº 997.617.931-68, matrícula 11555556-1, 
para constatar a veracidade e a legitimidade das despesas pagas com os 
recursos do adiantamento, por meio de carimbo no verso do documento 
comprobatório da despesa, atestando que o material foi recebido ou o 
serviço prestado.

Palmas, 19 de julho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

AnEXo iii Ao dEcrEto nº 4.669, dE 9 dE noVEmbro dE 2012.

PORTARIA Nº 509/2018

o ordenador de despesas rEnAto JAYmE dA siLVA, 
secretário de Estado da saúde, assim designado nos termos do Ato nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril 
de 2018 no uso de suas atribuições e na conformidade do Processo no 
2018/30550/005090,

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamento, de acordo com as 
especificações a seguir:

1. sErVidor rEsPonsÁVEL PELA APLicAÇÃo dos 
rEcursos

responsável: maria cândida borba brum cPf: 285.358.631-68

Endereço: 604 norte, Alameda 12, nº 0, Qi 06, Lote 33 bairro: Plano diretor norte

cidade: Palmas - to cEP: 77.270-000

Telefone particular: (63) 99938-3583 Telefone de trabalho: (63) 3218-7744

cargo/função: diretora Administrativa matrícula: 11615761-2

1.1 PLAno dE APLicAÇÃo

cLAssificAÇÃo 
orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

30550.10.302.1165.4113
33.90.30 material de consumo  3.000,00

33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica  2.000,00

totAL 5.000,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir da disponibilização do limite no cartão 
corporativo.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. Ficam designados os servidores Shirley Alves da Costa, 
supervisora de serviços operacionais, portadora do cPf nº 549.593.141-68,  
matrícula 665104-1, e daiane Alves dos santos, supervisor de Equipe 
Hospitalar, portadora do cPf nº 997.617.931-68, matrícula 11555556-1, 
para constatar a veracidade e a legitimidade das despesas pagas com os 
recursos do adiantamento, por meio de carimbo no verso do documento 
comprobatório da despesa, atestando que o material foi recebido ou o 
serviço prestado.

Palmas, 31 de julho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde
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PORTARIA Nº 551/2018/SES/GABSEC, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

designa servidores para exercer as funções de gestor, 
fiscal e suplente de contrato que tramita na Secretaria 
Estadual da saúde do Estado do tocantins e suas 
atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição do Estadual, e;

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores abaixo relacionados, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercerem os cargos de gestor, fiscal e 
suplente do contrato que será formalizado conforme Processo a seguir:

Proc. cont. obJEto unidAdE 
AtEndidA gEstor fiscAL do 

contrAto 
suPLEntE do 

contrAto

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 

Augustinópolis

maria conceição 
de oliveira/mat. 

272027-5

Jadson de freitas 
Alves/mat. 
116073351

Vanderlan dos 
santos Almeida/
mat. 115491811

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 

Arraias

Lara balduino 
Pontes rocha/mat. 

12538594

Luzia gonçalves 
bragança d’Abreu/

mat. 4627094

denize cristina 
nunes de 
carvalho 
oliveira/

mat. 11145308

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 

Alvorada

Hortência figueiras 
Pimentel oliveira/

mat. 607844

Edilaine cordeiro 
dos santos/mat. 

115470221

gilberto 
magalhães de 

souza/mat. 
115549591

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 
Araguaçu

gleicilene martins 
da s. duailibe/mat. 

11628421-1.

Ednalvo cardoso 
dos santos/mat. 

11546980-1

Alonso 
magalhães 

Pereira/
mat.

852925-6

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfuro cortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 
Arapoema

 Werivelton correia 
Araújo

9402794

fabiana Elisa de 
Andrade becalli/

mat.
137616-2

Katiane ferro 
de moura/mat. 

1068628-4

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 
Araguaína

rivânia de sousa 
batista/mat.
982547-1

gleice gonçalves 
Pereira carvalho/

mat.
792023-1

Jose Antônio 
Weber/mat. 
11553294-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

cAPs ii - centro 
de Atenção 

Psicossocial de 
Araguaína

Weliton beserra 
Pires

mat. 11599758-1

Lidiane chaves 
Pereira soares
mat. 828017-1

José romoaldo 
fraga

mat. 446467-8

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfuro cortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Laboratório de 
saúde Pública 

regional de 
Araguaína - 

LsPA

márcia cristina 
Alves brito/mat. 

581437-2

Amanda sousa 
resende/mat.

1130536-1

Patrícia duarte 
carneiro/mat. 

1118382-1

2018/30550/4177 91/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfuro cortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Laboratório 
central de 

saúde Pública - 
LAcEn

márcia cristina 
Alves brito/mat. 

581437-2

Wanderson 
carvalho modesto/
mat. 11237570-1

tânia maria 
moreira Lira/

mat.
599612-3

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfuro cortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 
dianópolis

Edinalva oliveira 
ferreira ramos/

mat.
11468270-2

Luis cláudio 
correia de 
oliveira/

mat.
823056-2

Joir rodrigues 
Valente/

mat.
219220-4

2018/30550/4177 91/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfuro cortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital e 
maternidade 
dona regina

Eduardo carneiro 
nóbrega/mat. 

288801-2

Elcimar gomes 
coelho/

mat. 2435193

Paulo roberto 
bezerra Araújo/

mat. 
01392634113

2018/30550/4177 91/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfuro cortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital infantil 
dr. Hugo da 

rocha

maria cândida 
brum/

mat. 11615761-2

daiane Alves 
dos santos/mat. 

11555556-1

Lucivane brito 
carneiro/

mat.
960503-7

2018/30550/4177 91/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfuro cortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 
miracema

rogério silva Leite/
mat. 11145099-1

maria de nazaré 
Alves guida/

mat.
955040-1

sônia Aparecida 
bertelle/

mat.
908268-1
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2018/30550/4177 91/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfuro cortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital geral 
de Palmas

Leonardo de 
oliveira toledo 

silva/
mat. 1036955-8

Aleff felipe silva 
barros/

mat. 11548401-1

denise do 
nascimento 

duarte/
mat. 11552646-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfuro cortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 

gurupi

fernando bezerra 
da mota/mat. 
11455780-1

Valdeni soares 
borges/

mat.
221871-1

Wandersom 
fernandes 

rodrigues da 
silva/

mat. 11547642-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 

guaraí

Joaquim brito 
damasceno/mat. 

11558130

rosimeire frança 
tavares/

mat. 116399381

Wanderson 
gonçalves de 

sousa/
mat. 1282670-3

2018/30550/4177 91/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 

Paraíso

maria Aparecida 
menezes c. diniz/

mat. 961994-2

rodrigo José de 
souza/

mat.
921674-2

João Armando 
bandeira rocha/

mat.
346783-2

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 

Pedro Afonso

Jaquelina cordeiro 
soares/mat. 
1023799-6

Joana de Almeida 
borges/

mat. 11545720-1

maison 
rodrigues 

costa/
mat. 11528273-2

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 

Porto nacional

sildomar gomes 
fonseca/mat. 

606823-4

Lindalvina da 
silva campos 

fernandes/mat. 
11557036-1

ilda maria dias 
Pinto/mat. 

11555343-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital e 
maternidade tia 

dedé

Alex Avelino da 
silva Pereira/mat. 

46064-1

Keyla Mara Galvão 
messias/mat.. 
11546131-2

André reis 
nascimento/mat. 

11573155-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hospital 
regional de 

Xambioá

maria Heleilda 
Pereira/mat. 
11641711-1

Josimar gomes 
matos/
mat.

909273-1

José guilherme 
A. de carvalho/
mat. 1194689-2

2018/30550/4177 91/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Assistência 
farmacêutica 
Estadual em 

Palmas

Yara maria coelho 
burlamaqui/mat. 

561554-1

Meiry Barros 
Araújo/

mat.
911802-3

cleia ferreira 
de sousa/mat. 

1262637-4

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Assistência 
farmacêutica 

Estadual - 
unidade de 

dispensação de 
medicamentos 
Excepcionais 

em Porto 
nacional

Yara maria coelho 
burlamaqui/mat. 

561554-1

daniela de cássia 
Pereira Andrade/

mat.
979007-3

Érica matos 
Pereira garibaldi/
mat. 1125427-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Assistência 
farmacêutica 

Estadual - 
gerência em 

gurupi

Yara maria coelho 
burlamaqui/mat. 

561554-1

Hérica gomes 
Araújo ferreira/
mat. 1289691-1

magnólia miranda 
mariz barros/mat. 

11574917-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Assistência 
farmacêutica 

Estadual - 
gerência em 
Araguaína

Yara maria coelho 
burlamaqui/mat. 

561554-1

flávia carreira 
Sakaguthi 

figueiredo/mat.
806174-4

Hariana cruz 
dos santos/mat. 

11135255-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

cEr - centro 
Estadual de 

reabilitação de 
Araguaína

rivânia de sousa 
batista

mat. 982547-1

raimundo nonato 
cirqueira de 

Assis/
mat. 1045920

douglas brito 
miguel/mat. 

34724

2018/30550/4177 91/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

cEr - centro 
Estadual de 

reabilitação de 
Palmas

Juliana Lima 
maranhão sá

mat. 11529814-2

Viviane Lilia de 
Araújo ribeiro/

mat.
764672-4

Dayanna Ferreira 
de souza marin/

mat.
11536896-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

cEr - centro 
Estadual de 

reabilitação de 
Porto nacional

sildomar gomes 
fonseca

mat. 606823-4

Larissa coelho 
rodrigues/mat. 

376601

Mayara Neves 
de sousa Juliate/

mat.
8238712

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

unidade 
e coleta e 

transfusão de 
Augustinópolis

Pollyana Gomes 
de sousa Pimenta/

mat.
1093789-3

Jordana s. sousa 
silva/mat.
1281348-1

Rosely M. Da 
mata Lopes/mat.

311148-4
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2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

núcleo de 
Hemoterapia de 

gurupi

Pollyana Gomes 
de sousa Pimenta/

mat.
1093789-3

rogério Lima 
Pires/mat.
928267-2

Humberto 
ferreira chinalia/
mat. 1169769-1

2018/30550/4177 91/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

Hemocentro e 
Ambulatório de 
Hematologia 

no HgP

Pollyana Gomes 
de sousa Pimenta/

mat.
1093789-3

marildo de sousa 
ribeiro/mat.

938546-2

Lissandra Luzia 
dutra camilo/

mat.
1152270-1

2018/30550/4177 92/2018

Prestação de serviços de coleta 
Externa; transporte Externo; 
transporte de resíduo Perigoso 
i n f e c t a n t e  p o r  m é t o d o  d e 
incineração, resíduos do grupo 
“A” e subgrupo A4 não necessitando 
de tratamento prévio, Químico, 
Perfurocortante e Escarificastes 
e disposição final dos resíduos 
de serv iços de saúde após 
tratamento em Aterro industrial e/
ou sanitário classe i, gerados nos 
Estabelecimentos Assistenciais de 
saúde sob a gestão e gerência 
da sEs/to.

unidade 
de coleta e 

transfusão de 
Porto nacional

Pollyana Gomes 
de sousa Pimenta/

mat.
1093789-3

Ana guilhermina 
batalha macedo/

mat.
338634-6

Luciana Pereira 
dias/mat.
108325-2

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 552/2018/SES/GABSEC, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

Designa servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato que tramita na secretaria Estadual da saúde 
do Estado do tocantins e suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição Estadual, e;

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

64/13 2012/30550/1068
Locação de imóvel para 

instalação e funcionamento da 
diretoria de Vigilância sanitária.

diretoria de 
Vigilância 
sanitária.

thiago botelho 
Azevedo/

mat.: 51023-1

Érika de Oliveira 
moraes rêgo/
mat.: 948412-4

Joanice silva 
coelho/mat.: 
1156373-2

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 553/2018/SES/GABSEC, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

Designa servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato que tramita na secretaria Estadual da saúde 
do Estado do tocantins e suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição do Estadual, e

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

77/18 2017/30550/9439

Locação de imóvel para 
instalação da sup. de 

Vigilância, Promoção e 
Proteção à saúde.

sup. de Vigilância, 
Promoção e Proteção 

à saúde

Perciliana Joaquina 
bezerra de 
carvalho/

mat.: 286968-2

maria de Lourdes 
Amaral dourado/
mat.: 441781-3

Elzilene A. fialho 
batista/

mat.: 33252-1

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;
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iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 554/2018/SES/GABSEC, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

Designa servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato que tramita na secretaria Estadual da saúde 
do Estado do tocantins e suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição do Estadual, e

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

50/17 2016/30550/7838
Locação de imóvel para 

instalação da diretoria de 
Assistência farmacêutica.

diretoria de 
Assistência 

farmacêutica

carlos felinto 
Junior

mat.: 1067044-2

Yara maria coelho 
burlamaqui 

mat.: 561554-1

Meiry Barros 
Araujo 

mat.: 911802-3

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 555/2018/SES/GABSEC, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

designa servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato que tramita na secretaria Estadual da saúde 
do Estado do tocantins e suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição do Estadual, e

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

283/14 2013/30550/3776

Locação de imóvel para 
instalação do cAPs 

infantil da residência 
terapêutica em 
Araguaína-to.

cAPs infantil 
da residência 
terapêutica em 
Araguaína-to.

iatagan de 
Araujo barbosa/
mat.:  12837901

Eduardo cunha 
da silva/mat.: 
11509791-1

Zeli Pereira 
da silva/mat.: 
11537159-1

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 556/2018/SES/GABSEC, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

Designa servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato que tramita na secretaria Estadual da saúde 
do Estado do tocantins e suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição do Estadual, e

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;
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considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

212/17 2016/30550/8594

Locação de imóvel 
p a r a  i n s t a l a ç ã o  e 
f u n c i o n a m e n t o  d a 
diretoria de doenças 
Vetoriais e Zoonoses/
gerência de operações 
de campo - insumos.

sVPPs/gerência 
de operações de 

campo.

Mary Ruth 
batista glória 

maia/
mat.: 854247-3

marcia faria e 
silva/

mat.: 833530-6

Everardo belém 
silva/

mat.: 0495730

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 557/2018/SES/GABSEC, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

Designa servidor para exercer a função de fiscal de contrato 
que tramita na secretaria Estadual da saúde do Estado do tocantins e 
suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição do Estadual, e

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

154/17 2017/30550/3234

Locação de imóvel  para 
instalação e funcionamento do 
Ambulatório de Especialidades 
do Hospital  regional  de 
Augustinópolis.

Hospital 
regional de 

Augusti-nópolis.

maria conceição 
de oliveira/

mat.: 2720275

Kelmany 
de Alencar 

moraes Alves/
mat.: 74898-3

Elismar Lopes 
da costa/

mat.: 6009482

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 558/2018/SES/GABSEC, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

Designa servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato que tramita na secretaria Estadual da saúde 
do Estado do tocantins e suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição do Estadual, e

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

300/12 2012/30550/1281

Locação de imóvel 
para instalação e 
funcionamento do 

Hospital infantil Público 
de Palmas.

Hospital infantil 
Público de 

Palmas

maria cândida 
brum/mat.: 
11615761-2

Luzimar Alves 
noronha da 
silva/mat.: 
11137550-1

Shirley Alves 
da costa/

mat.:665104-1

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde
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PORTARIA Nº 561/2018/SES/GABSEC, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

Designa servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato que tramita na secretaria Estadual da saúde 
do Estado do tocantins e suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição do Estadual, e

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

390/13 2013/30550/2426

Locação de imóvel para 
instalação da casa de 

gestante, bebê e Puérpura 
do Hospital e maternidade 

dona regina.

Hospital e 
maternidade dona 

regina

Eduardo carneiro 
nóbrega/

mat.: 288801-2

Eulessandra 
dos santos Lima 

gonçalves/
mat.: 998129-7

cladis terezinha 
bernardi/

mat.: 6716104

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 562/2018/SES/GABSEC, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso das suas 
atribuições, conferidas pelo art. 42, §1º incisos i, ii e iV da constituição 
do Estado do tocantins, e,

considerando mEmo nº 279/2018/HrA-contrAtos, datado 
em 24 de maio de 2018, cadastrado no sgd nº 2018/30559/056557, que 
solicita a substituição de fiscais do Contrato nº 355/2013, que tem como 
objeto a prestação de serviço de locação de imóvel para funcionamento 
do Centro de Alta Complexidade (Ambulatório de Alta Complexidade) do 
Hospital regional de Araguaína.

rEsoLVE:

Art. 1º Alterar a PortAriA gAbsEc/sEsAu/nº 473, dE 13 
DE ABRIL DE 2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins 
nº 4.602, de 18 de abril de 2016, na parte que trata da designação de 
servidores para exercerem o encargo de fiscal do Contrato nº 355/2013, 
Processo nº 2012/30550/01377, que passará a ser:

gestor: rivânia de sousa batista, matrícula 982547-1;
fiscal: regilma santana da silva, matrícula 736354-1;
suplente: Eduardo Luiz da silva, matrícula 1282077-3.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 563/2018/SES/GABSEC, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
.

Designa servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato que tramita na secretaria Estadual da saúde 
do Estado do tocantins e suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e 
iV, da constituição do Estadual, e

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

253/13 2013/30550/1366

Locação de imóvel para 
instalação e funcionamento 
do Hospital materno infantil 

tia dedé.

Hospital materno 
infantil tia dedé

Alex Avelino da 
silva Pereira/
mat.: 46064-1

Cymara Cristiane 
braga sousa/

mat.: 711620-3

André reis 
nascimento/

mat.: 11573155-1

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 564/2018/SES/GABSEC, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

Designa servidor para exercer a função de fiscal de 
contrato que tramita na secretaria Estadual da saúde 
do Estado do tocantins e suas atribuições.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e iV,  
da constituição do Estadual, e

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

considerando o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

considerando o art. 13, inciso iX, da instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;
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rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo relacionado, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o cargo de fiscal do contrato que 
será formalizado conforme Processo a seguir:

contr. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do 
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

46/13 2012/30550/1164

Locação de imóvel para 
instalação e funcionamento 
do Almoxarifado central do 
Hospital materno infantil 
tia dedé.

Hospital materno 
infantil tia dedé

Alex Avelino da 
silva Pereira/mat.: 

46064-1

Cymara Cristiane 
braga sousa/

mat.: 711620-3

André reis 
nascimento/

mat.: 11573155-1

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

ii - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

iV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

Vi - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando dispositivos em contrário.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 634/2018/SES/SGPES/DGP/GGDP, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos 
i, ii e iV, da constituição Estadual e consoante no disposto no art. 23, §2º, 
da Lei nº 2.670, de 19 de dezembro de 2012, resolve:

Art. 1º EstAbELEcEr, a partir de 1º de setembro de 2018, a 
carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, para o servidor RONALDO 
mEssiAs LoPEs, médico, matrícula nº 1264311/2, cPf: 641.381.271-00, 
lotado no Hospital de referência de gurupi.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 636/2018/SES/SGPES/DGP/GGDP, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos 
i, ii e iV, da constituição Estadual e consoante no disposto no art. 23, §2º, 
da Lei nº 2.670, de 19 de dezembro de 2012, resolve:

Art. 1º EstAbELEcEr, a partir da data da publicação, a carga 
horária de 60 (sessenta) horas semanais, para o servidor AFONSO DIAS 
dA siLVA fiLHo, médico, matrícula nº 1267450/2, cPf: 718.681.781-53, 
lotado no Hospital de referência de Araguaína, rEdistribuindo-A da 
seguinte forma:

40 (quarenta) horas semanais no Hospital de Referência de Araguaína;

20 (vinte) horas semanais no Hospital e Maternidade Irmã Rita.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 637/2018/SES/SGPES/DGP/GGDP, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos 
i, ii e iV, da constituição Estadual e consoante no disposto no art. 23, §2º, 
da Lei nº 2.670, de 19 de dezembro de 2012, resolve:

Art. 1º LotAr a servidora niLcE nArA mArins VidAL, 
cirurgião-dentista, matrícula nº 1017772/1, cPf: 900.451.656-53, na 
Gerência da CNCDO-Central de Notificação, Captação e Distribuição de 
Órgãos/central de transplantes do tocantins-cEtto, retroativo a 31 de 
julho de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 638/2018/SES/SGPES/DGP/GGDP, 
DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos i, 
ii e iV, da constituição Estadual, e do disposto no art. 35 da Lei nº 1.818, 
de 23 de agosto de 2007,

considerando a instrução normativa geral nº 02/2015, de 17 
de setembro de 2015, resolve:

rEmoVEr, a pedido

Art. 1º A servidora mALuZYA AViLA dE oLiVEirA sousA, 
Assistente social, matrícula nº 11144890/1, cPf: 008.266.051-41, da 
diretoria de regulação para o Hospital infantil de Palmas dr. Hugo da 
rocha silva, a partir 1º de setembro de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 640/2018/SES/SGPES/DGP/GGDP, 
DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso iV, da constituição Estadual e com fundamento no 
disposto no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º intErromPEr, por motivo de licença maternidade, 
09 (nove) dias no período de 06/07/2018 a 14/07/2018, das férias, da 
servidora sHEiLA frAncisco rodriguEs, copeira Hospitalar, 
matrícula nº 11576642/1, cPf: 018.518.551-73, lotada no Hospital geral 
de Palmas Dr. Francisco Ayres, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, 
previstas para o período de 15/06/2018 a 14/07/2018, assegurando-lhe 
o direito de fruí-las em data oportuna e não prejudicial ao serviço público 
e à servidora.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 641/2018/SES/SGPES/DGP/GGDP, 
DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso iV, da constituição Estadual e com fundamento no 
disposto no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:



Ano XXX - EstAdo do tocAntins, sEgundA-fEirA, 03 dE sEtEmbro dE 2018 DIÁRIO OFICIAL   No 5.190 27

Art. 1º INTERROMPER, por motivo de licença médica, 20 (vinte) 
dias no período de 11/08/2018 a 30/08/2018, das férias, da servidora ELKE 
AdriAnA bonAmigo sAssi, farmacêutico-bioquímico, matrícula nº 
486027/2, cPf: 387.139.001-10, lotada na APAE-convênio Araguaína, 
relativas ao período aquisitivo 2016/2017, previstas para o período de 
01/08/2018 a 30/08/2018, assegurando-lhe o direito de fruí-las em data 
oportuna e não prejudicial ao serviço público e à servidora.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 642/2018/SES/SGPES/DGP/GGDP, 
DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso iV, da constituição Estadual e com fundamento no 
disposto no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º intErromPEr, por motivo de licença médica, 22 
(vinte e dois) dias no período de 24/07/2018 a 14/08/2018, das férias, 
da servidora mAriA LuZiA figuEirEdo motA fErnAndEs, Auxiliar 
de Enfermagem, matrícula nº 936770/1, cPf: 827.871.741-91, lotada 
no Hospital de referência de Araguaína, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, previstas para o período de 16/07/2018 a 14/08/2018, 
assegurando-lhe o direito de fruí-las em data oportuna e não prejudicial 
ao serviço público e à servidora.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 645/2018/SES/SGPES/DGP/GGDP, 
DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e iV, 
da constituição Estadual, considerando o art. 129 da Lei 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, resolve:

Art. 1º rEtificAr a PortAriA nº 632/2018/sEs/sgPEs/
DGP/GGDP, de 22 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 5.186, de 28 de agosto de 2018, que cEdE, a partir da data da 
publicação, para a secretaria municipal de saúde de Palmas, a servidora 
rosAngELA APArEcidA LuZ, fonoaudiólogo, matrícula nº 1168541/1, 
cPf: 040.282.566-74.

onde se lê: art. 1º para a secretaria municipal de saúde de 
Palmas.

Leia-se: art. 1º para a secretaria municipal de saúde de gurupi.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE AFASTAMENTO

Processo nº: 2018/30550/002609
interessado: Andrea cristina Araújo
Assunto: Afastamento contínuo sem custeio para Evento de Longa 
duração
matrícula: 758544-2
cargo: médico
Órgão: secretaria da saúde
Lotação: Hospital infantil Público de Palmas
município: Palmas
decisão: AProVAdo
Período do Afastamento: 1º/03/2018 a 28/02/2020

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

COMISSÃO DE SELEÇÃO

EDITAL/SES/SGPES Nº 22, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

rEAbErturA do ProcEsso dE sELEÇÃo PArA docEntEs do 
curso dE APErfEiÇoAmEnto Em dirEito sAnitÁrio.

A PrEsidEntE dA comissÃo dE sELEÇÃo, no uso de suas 
atribuições, consoante competência disposta na PortAriA gAbsEc/
SES nº 354, de 23 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado 
(DOE) nº 4.874, considerando que não houve inscritos, consequentemente 
não havendo o preenchimento para as vagas de decentes ofertadas, 
tornA PÚbLicA A rEAbErturA do ProcEsso dE sELEÇÃo com 
alteração dos itens: 4; 4.1; 5; 5.1, b; 5.5; 9; 9.1; e Anexo Vi, relativo ao 
EditAL nº 20/2018, publicado no doE nº 5.181, de 21 de agosto de 2018, 
referente ao ProcEsso dE sELEÇÃo PArA docEntEs do curso 
dE APErfEiÇoAmEnto Em dirEito sAnitÁrio, permanecendo 
inalterados os demais itens do referido edital:

4. dAs inscriÇÕEs

4.1 A inscrição para o processo seletivo será gratuita e estará 
aberta no período de 31 de agosto a 11 de setembro de 2018, em dias 
úteis, nos horários das 8h às 18h.

5. dAs EtAPAs do ProcEsso dE AVALiAÇÃo E 
rEsuLtAdos

5.1 os candidatos selecionados deverão submeter-se às 
seguintes etapas do processo seletivo:

b) Segunda Etapa: Apresentação da microaula com caráter 
eliminatório, com agendamento via e-mail para a data provável de 13 
de setembro de 2018, na Etsus. A pontuação máxima de 50 (cinquenta) 
pontos, conforme Quadro de Atribuição de Pontos, no Anexo V.

5.5 o resultado provisório será divulgado na data provável de 
14 de setembro de 2018, no mural da Etsus e no endereço eletrônico 
https://saude.to.gov.br.

9. do rEsuLtAdo finAL

9.1 O resultado final da análise curricular e da microaula será 
divulgado na data provável de 21 de setembro de 2018, no Diário Oficial do 
Estado, no mural da Etsus e no endereço eletrônico http://saude.to.gov.br.

AnEXo Vi
cronogrAmA

dAtAs ProVÁVEis AtiVidAdE

31/08 a 11/09/2018 inscrições

13/09/2018 Avaliação curricular

14/09/2018 resultado Provisório

17 e 18/09/2018 interposição de recurso

21/09/2018 resultado final 

Jossana ribeiro da silva souza
Presidente da comissão de seleção

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6137/2017
REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO

considerando que o julgamento da licitação é mEnor PrEÇo 
Por gruPo E itEns e com base no decreto Estadual nº 5.344/2015 e 
Decreto Federal nº 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata 
de registro de Preços, do PrEgÃo ELEtrÔnico PArA rEgistro dE 
PrEÇos nº 118/2018 da secretaria da saúde/to, ao preço da empresa 
abaixo relacionada e classificada no certame e demais discriminações, 
constante em sua Proposta de Preços, anexada aos autos:



Ano XXX - EstAdo do tocAntins, sEgundA-fEirA, 03 dE sEtEmbro dE 20185.190DIÁRIO OFICIAL   No28

EmPrEsA: bmQuALitY Produtos HosPitALArEs LtdA - EPP
cnPJ: 24.260.867/0001-44

gruPo ii

itEm Qtd und discriminAÇÃo mArcA VALor 
unitÁrio r$ VALor totAL r$

1 276 frasco

PRODUTO: SORO ANTI-D (MISTURA DE 
IGG E IGM).
dEscriÇÃo tÉcnicA: o frAsco dEVErÁ 
contEr umA misturA dE AnticorPos 
monocLonAis dAs cLAssEs igm E 
IGG (ESPECÍFICOS PARA EPÍTOPOS 
DIFERENTES), COM REATIVIDADE MÍNIMA 
DE 3+ (TRÊS CRUZES) COM HEMÁCIAS 
do gruPo o ror, r1r, r2r, com tÍtuLo 
32. nÃo dEVErÁ rEAgir com HEmÁciAs 
rr,r’r, E r”r. dEstinAdo À rEALiZAÇÃo 
dA tiPAgEm rHd Em AmostrAs dE 
sAnguE PELA mEtodoLogiA Em tubo 
À TEMPERATURA AMBIENTE (LEITURA 
IMEDIATA), À 37ºC E AGH (ANTI GLOBULINA 
H U M A N A ) .  ( D E S C R I Ç Ã O  T É C N I C A 
CONFORME EDITAL)

frEsEnius 
- KAbi r$ 30,00 r$ 8.280,00

2 276 frasco

Produto: soro controLE rH.
dEscriÇÃo tÉcnicA:  rEAgEntE 
dEstinAdo Ao controLE dos tEstEs 
dE cLAssificAÇÃo rHd Em AmostrAs 
dE sAnguE PELA mEtodoLogiA Em tubo 
À TEMPERATURA AMBIENTE (LEITURA 
IMEDIATA), À 37ºC E AGH (ANTI GLOBULINA 
HUMANA). É UTILIZADO EM PARALELO 
AO REAGENTE SORO ANTI-D (MISTURA 
DE IGG E IGM) DEVENDO POSSUIR A 
mEsmA comPosiÇÃo dEssE rEAgEntE 
MENOS O ANTICORPO(ANTI-D) COM A 
finALidAdE dE dEtEctAr rEsuLtAdos 
FALSOS POSITIVOS. (DESCRIÇÃO TÉCNICA 
CONFORME EDITAL)

frEsEnius 
- KAbi r$ 18,00 r$ 4.968,00

3 72 frasco

Produto: soro Anti-cdE.
dEscriÇÃo tÉcnicA: frAsco contEndo 
u m A m i s t u r A d E  A n t i c o r P o s 
monocLonAis Anti-d, Anti-c E Anti-E 
dAs cLAssEs igg E igm usAdo PArA 
idEntificAr A PrEsEnÇA ou AusÊnciA 
dos AntÍgEnos d, c E E do sistEmA 
rH AtrAVÉs dE LEiturA imEdiAtA Em 
AmostrAs dE sAnguE cLAssificAdos 
COMO RHD NEGATIVOS. (DESCRIÇÃO 
TÉCNICA CONFORME EDITAL)

frEsEnius 
- KAbi r$ 465,70 r$ 33.530,40

VALor totAL do gruPo r$ 46.778,40

itEns

itEm Qtd und discriminAÇÃo mArcA
VALor 

unitÁrio
r$

VALor totAL
r$

5 360 frasco

Produto: soro AntigLobuLinA HumAnA 
MONOESPECÍFICA (SORO DE COOMBS 
MONOESPECIFICO).
d E s c r i Ç Ã o  t É c n i c A :  s o r o 
ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IGG (AGH 
ANTI-IGG) UTILIZADO EM PESQUISAS 
d E  A n t i c o r P o s  i r r E g u L A r E s , 
COOMBS DIRETO (TAD) E PROVAS DE 
comPAtibiLidAdE. o rEAgEntE dEVErÁ 
sEr cAPAZ dE dEtEctAr AnticorPos 
IGG ADERIDOS À HEMÁCIAS. (DESCRIÇÃO 
TÉCNICA CONFORME EDITAL)

frEsEnius 
- KAbi r$ 29,98 r$ 10.792,80

7 84 miLiLitro

PRODUTO: SORO ANTI-C (MAIÚSCULO).
dEscriÇÃo tÉcnicA: soro monocLonAL 
A N T I - C  ( M A I Ú S C U L O )  D E S T I N A D O 
A fEnotiPAgEm EritrocitÁriA do 
ANTÍGENO C (MAIÚSCULO) DO SISTEMA 
rH PELA mEtodoLogiA Em tubo. dEVErÁ 
APRESENTA REAÇÃO DE UMA CRUZ (1+) 
com diLuiÇÃo 1/4 do rEAgEntE com 
HEmÁciAs r1r1 E r’r. nÃo dEVErÁ 
AgLutinAr HEmÁciAs AntÍgEno c 
(MAIÚSCULO) NEGATIVAS. (DESCRIÇÃO 
TÉCNICA CONFORME EDITAL)

frEsEnius 
- KAbi r$ 85,50 r$ 7.182,00

10 84 miLiLitro

PRODUTO: SORO ANTI-C (MINÚSCULO)
dEscriÇÃo tÉcnicA: soro monocLonAL 
A N T I - C  ( M I N Ú S C U L O )  D E S T I N A D O 
A fEnotiPAgEm EritrocitÁriA do 
ANTÍGENO C (MINÚSCULO) DO SISTEMA 
rH PELA mEtodoLogiA Em tubo. dEVErÁ 
AgLutinAr HEmÁciAs AntÍgEno c 
(MINÚSCULO) POSITIVAS E NÃO AGLUTINAR 
HEMÁCIAS ANTÍGENO C (MINÚSCULO) 
NEGATIVAS.  (DESCRIÇÃO TÉCNICA 
CONFORME EDITAL)

frEsEnius 
- KAbi r$ 70,00 r$ 5.880,00

14 6 frAsco

Produto: ALbuminA boVinA A 22%.
dEscriÇÃo tÉcnicA: comPosto Por 
ALbuminA boVinA A 22%, PArA utiLiZAÇÃo 
Em tEstEs imuno-HEmAtoLÓgicos 
contEndo ALbuminA boVinA, cLorEto 
dE sÓdio E AZidA dE sÓdio A 0,1% como 
consErVAntE.
d E V E r Á  V i r  A c o m PA n H A d o  d E 
cErtificAdo dE AnÁLisE EXPEdito 
PELo controLE dE QuALidAdE do 
fAbricAntE.
APrEsEntAÇÃo: frAsco com VoLumE 
dE 10 mL, AcomPAnHAdos dE contA-
gotAs, cAdA gotA EQuiVALEntE A 50µL.

frEsEnius 
- KAbi r$ 28,00 r$ 168,00

17 24 Kit

Produto: HEmÁciAs A1, A2 E b.
dEscriÇÃo tÉcnicA: conJunto dE trÊs 
frAscos dE susPEnsÃo dE HEmÁciAsA1, 
A2 E b HumAnAs, nA concEntrAÇÃo dE 
3% À 5%, dEstinAdAs À tiPAgEm rEVErsA 
PELA tÉcnicA Em tubo.
d E V E r Á  V i r  A c o m PA n H A d o  d E 
cErtificAdo dE AnÁLisE EXPEdito 
PELo controLE dE QuALidAdE do 
fAbricAntE.
APrEsEntAÇÃo: Kit comPosto Por 3 
tubos contEndo o VoLumE dE 10 mL 
cAdA, AcomPAnHAdos dE contA-gotAs, 
cAdA gotA EQuiVALEntE A 50µL.

frEsEnius 
- KAbi r$ 204,00 r$ 4.896,00

18 252 Kit

Produto: HEmÁciAs PArA PEsQuisA 
dE AnticorPos Anti-EritrocitÁrios 
irrEguLArEs.
dEscriÇÃo tÉcnicA: conJunto dE 2 
frAscos dE susPEnsÕEs dE HEmÁciAs 
do gruPo o com concEntrAÇÃo dE 3% 
A 5% Em soLuÇÃo sALinA, fEnotiPAdAs 
PA r A A n t Í g E n o s  c L i n i c A m E n t E 
significAntEs, ProntAs PArA uso 
dEstinAdo À triAgEm dE AnticorPos 
Anti-EritrocitÁrios irrEguLArEs Em 
tubo.dEVE APrEsEntAr no mÍnimo os 
fEnÓtiPos r1r1, rr E r2r2, sEndo 
QuE Ao mEnos um frAsco contEnHA 
CÉLULAS ANTÍGENO “DIEGO A” (DIA) 
PositiVo. o Kit dEVE Vir AcomPAnHAdo 
do rEsPEctiVo diAgrAmA.
d E V E r Á  V i r  A c o m PA n H A d o  d E 
cErtificAdo dE AnÁLisE EXPEdito 
PELo controLE dE QuALidAdE do 
fAbricAntE.
APrEsEntAÇÃo: Kit comPosto Por 2 
tubos contEndo o VoLumE dE 10 mL 
cAdA, AcomPAnHAdos dE contA-gotAs, 
cAdA gotA EQuiVALEntE A 50µL.

frEsEnius 
- KAb r$ 96,54 r$ 24.328,08

19 12 Kit

Produto: PAinEL dE HEmÁciAs.
dEscriÇÃo tÉcnicA:  conJunto 
d E  n o  m Í n i m o  1 2  f r A s c o s  d E 
susPEnsÕEs dE HEmÁciAs com 
concEntrAÇÃo EntrE 3% A 5% Em 
soLuÇÃo sALinA, fEnotiPAdAs PArA os 
PrinciPAis AntÍgEnos cLinicAmEntE 
significAntEs, gruPo sAnguÍnEo 
o, ProntAs PArA uso, dEstinAdAs 
À idEntificAÇÃo dE AnticorPos 
irrEguLArEs Anti-EritrocitÁrios 
PELA METODOLOGIA TUBO. (DESCRIÇÃO 
TÉCNICA CONFORME EDITAL)

frEsEnius 
- KAbi r$ 380,00 r$ 4.560,00

VALor totAL dos itEns r$ 57.806,88

VALor totAL dA AtA r$ 104.585,28

1. condiÇÕEs gErAis

1.1. Prazo de validade:

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso iii 
do §3º do art. 15 da Lei federal 8.666/1993.

1.2. do local e prazo de entrega:

o local e prazo de entrega será na conformidade do termo de 
referência, anexo do Edital.

1.3. condições para contratação:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para retirar a Nota de empenho, 
e/ou assinar o termo contratual, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que 
ocorra motivo justificado;

b) O contrato firmado entre as partes terá sua vigência adstrita 
aos créditos orçamentários, de acordo com o disposto no caput do art. 
57 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao 
quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem;

e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme 
decreto Estadual nº 5.344/2015.

1.4. condições de Pagamentos:

o pagamento será efetuado até 30 dias, após a entrega do 
objeto, com certidão expedida pelo setor de compras do ÓrgÃo 
REQUISITANTE de que o(s) material(is) foi(ram) entregues conforme 
consta no Edital.

1.5. das Assinaturas:

Assina a presente Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) 
abaixo discriminada(s), através de seus representantes credenciados no 
certame, juntamente com o secretário de Estado da saúde.

Palmas - to, 31 de agosto de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde do tocantins

bmQuALitY Produtos HosPitALArEs LtdA - EPP
cnPJ: 24.260.867/0001-44



Ano XXX - EstAdo do tocAntins, sEgundA-fEirA, 03 dE sEtEmbro dE 2018 DIÁRIO OFICIAL   No 5.190 29

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6137/2017
REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO

considerando que o julgamento da licitação é mEnor PrEÇo 
Por gruPo E itEns e com base no decreto Estadual nº 5.344/2015 e 
Decreto Federal nº 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata 
de registro de Preços, do PrEgÃo ELEtrÔnico PArA rEgistro dE 
PrEÇos nº 118/2018 da secretaria da saúde/to, ao preço da empresa 
abaixo relacionada e classificada no certame e demais discriminações, 
constante em sua Proposta de Preços, anexada aos autos:

EmPrEsA: scAn diAgnÓsticA indÚstriA E comÉrcio LtdA
cnPJ: 18.520.715/0001-30

gruPo i

itEm Qtd und discriminAÇÃo mArcA VALor 
unitÁrio r$ VALor totAL r$

1 504 frasco

Produto: soro Anti-A.
dEscriÇÃo tÉcnicA:  Produto 
dEstinAdo À dEtErminAÇÃo do 
gruPo sAnguÍnEo Abo Em AmostrAs 
dE sAnguE PELA mEtodoLogiA Em 
tubo. dEVErÁ sEr comPAtÍVEL com 
tÉcnicAs QuE utiLiZEm diLuiÇÕEs 
dE HEmÁciAs com concEntrAÇÃo 
EntrE 3 A 5% Em soLuÇÃo fisioLÓgicA 
A 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO (NACL) 
com LEiturA dos tEstEs imEdiAtA. 
(DESCRIÇÃO TÉCNICA CONFORME 
EDITAL)

imunoscAn r$ 12,45 r$ 6.274,80

2 504 frasco

Produto: soro Anti-b.
dEscriÇÃo tÉcnicA:  Produto 
dEstinAdo À dEtErminAÇÃo do 
gruPo sAnguÍnEo Abo Em AmostrAs 
dE sAnguE PELA mEtodoLogiA Em 
tubo. dEVErÁ sEr comPAtÍVEL com 
tÉcnicAs QuE utiLiZEm diLuiÇÕEs 
dE HEmÁciAs com concEntrAÇÃo 
EntrE 3 A 5% Em soLuÇÃo fisioLÓgicA 
A 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO (NACL) 
com LEiturA dos tEstEs imEdiAtA. 
(DESCRIÇÃO TÉCNICA CONFORME 
EDITAL)

imunoscAn r$ 12,45 r$ 6.274,80

VALor totAL do gruPo r$ 12.549,60

itEns

itEm Qtd und discriminAÇÃo mArcA
VALor 

unitÁrio
r$

VALor totAL
r$

4 216 frAsco

PRODUTO: POLIETILENOGLICOL (PEG) 
PotEnciALiZAdor.
dEscriÇÃo tÉcnicA: rEAgEntE 
comPosto dE PoLiEtiLEnogLicoL 
Em um mEio dE bAiXA forÇA iÔnicA 
modificAdA com AZidA sÓdicA A 0,1%. É 
utiLiZAdo como PotEnciALiZAdor Em 
tEstEs dE dEtEcÇÃo E idEntificAÇÃo 
d E  A n t i c o r P o s  i r r E g u L A r E s 
Em tubo.  dEVErÁ AumEntAr A 
sEnsibiL idAdE dos tEstEs nA 
dEtEcÇÃo dE AnticorPos dA cLAssE 
IGG. (DESCRIÇÃO TÉCNICA CONFORME 
EDITAL)

imunoscAn r$ 21,00 r$ 4.536,00

6 102 frAsco

Produto: soro AntigLobuLinA 
HUMANA POLIESPECÍFICO (SORO DE 
COOMBS POLIESPECÍFICO).
dEscriÇÃo tÉcnicA: dEVE APrEsEntAr 
coLorAÇÃo VErdE.  nÃo dEVE 
APrEsEntAr rEAÇÃo com HEmÁciAs 
sEnsibiLiZAdAs com c4. dEVE sEr 
constituÍdo Por Anti-igg, Anti-c3d 
E Anti-c3b. o soro Anti-HumAno 
dEVE APrEsEntAr rEAtiVidAdE dE 
NO MÍNIMO 3+ COM HEMÁCIAS D+(DCE/
DCE), SENSIBILIZADAS COM SORO 
Anti-d E tituLo 128. com HEmÁciAs 
K+K + (KEL1, KEL2) SENSIBILIZADAS 
com Anti-K, dEVErÁ APrEsEntAr 
rEAtiVidAdE dE PELo mEnos 3+ E 
TÍTULO 16. COM HEMÁCIAS FY(A+B-) E 
FY(A+B+) SENSIBILIZADAS COM SORO 
Anti-  fYA, dEVErÁ APrEsEntAr 
rEAtiVidAdE dE PELo mEnos 2+ E 
TÍTULO 8, E COM HEMÁCIAS JK(A+) E 
JK(A+B+) SENSIBILIZADAS COM ANTI-JK, 
dEVErÁ APrEsEntAr rEAtiVidAdE dE 
PELO MENOS 2+ E TÍTULO 8. (DESCRIÇÃO 
TÉCNICA CONFORME EDITAL)

imunoscAn r$ 25,00 r$ 2.550,00

9 84 miLiLitro

PRODUTO: SORO ANTI-E (MINÚSCULO)
d E s c r i Ç Ã o  t É c n i c A :  s o r o 
MONOCLONAL ANTI-E (MINÚSCULO) 
d E s t i n A d o  A  f E n o t i P A g E m 
EritrocitÁriA do AntÍgEno E 
(MINÚSCULO) DO SISTEMA RH PELA 
mEtodoLogiA Em tubo. dEVErÁ 
AgLutinAr HEmÁciAs AntÍgEno E 
(M INÚSCULO)  POSIT IVAS E  NÃO 
AgLutinAr HEmÁciAs AntÍgEno E 
(MINÚSCULO) NEGATIVAS. (DESCRIÇÃO 
TÉCNICA CONFORME EDITAL)

imunoscAn r$ 97,50 r$ 8.190,00

15 360 Kit

Produto: controLE dE coombs
d E s c r i Ç Ã o  t É c n i c A :  f r A s c o 
contEndo susPEnsÃo dE HEmÁciAs 
dE 3% À 5%, dE origEm HumAnA 
sEnsibiLiZAdAs com igg, dEstinAdo 
Ao controLE nos tEstEs nEgAtiVos 
E duVidosos dE coombs dirEto E 
indirEto.
(DESCRIÇÃO TÉCNICA CONFORME 
EDITAL)

imunoscAn r$ 76,69 r$ 27.608,40

16 552 Kit

Produto: HEmÁciAs A1 E b PArA ProVA 
rEVErsA.
dEscriÇÃo tÉcnicA: conJunto 
dE doisfrAscos dE susPEnsÃo 
dE HEmÁciAs A1 E b HumAnAs, nA 
c o n c E n t r A Ç Ã o  d E  3 %  À  5 % , 
dEstinAdAs À tiPAgEm rEVErsA PELA 
tÉcnicA Em tubo.
dEVErÁ V ir  AcomPAnHAdo dE 
cErtificAdo dE AnALisE EXPEdito 
PELo controLE dE QuALidAdE do 
fAbricAntE E APrEsEntAr rELAtÓrio 
d E  c o n t r o L E  d E  Q u A L i d A d E 
do Produto,  rEALiZAdo PELo 
fAbricAntE, QuAndo dA LibErAÇÃo 
DE CADA LOTE. (DESCRIÇÃO TÉCNICA 
CONFORME EDITAL)

imunoscAn r$ 94,00 r$ 51.888,00

VALor totAL dos itEns r$ 94.772,40

VALor totAL dA AtA r$ 107.322,00

1. condiÇÕEs gErAis

1.1. Prazo de validade:

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso iii 
do §3º do art. 15 da Lei federal 8.666/1993.

1.2. do local e prazo de entrega:

o local e prazo de entrega será na conformidade do termo de 
referência, anexo do Edital.

1.3. condições para contratação:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para retirar a Nota de empenho, 
e/ou assinar o termo contratual, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que 
ocorra motivo justificado;

b) O contrato firmado entre as partes terá sua vigência adstrita 
aos créditos orçamentários, de acordo com o disposto no caput do art. 57  
da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao 
quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem;

e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme 
decreto Estadual nº 5.344/2015.

1.4. condições de Pagamentos:

o pagamento será efetuado até 30 dias, após a entrega do 
objeto, com certidão expedida pelo setor de compras do ÓrgÃo 
REQUISITANTE de que o(s) material(is) foi(ram) entregues conforme 
consta no Edital.

1.5. das Assinaturas:

Assina a presente Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) 
abaixo discriminada(s), através de seus representantes credenciados no 
certame, juntamente com o secretário de Estado da saúde.

Palmas - to, 31 de agosto de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde do tocantins

scAn diAgnÓsticA indÚstriA E comÉrcio LtdA
cnPJ: 18.520.715/0001-30
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ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3069/2017
REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO

considerando que o julgamento da licitação é mEnor PrEÇo 
Por itEm e com base no decreto Estadual nº 5.344/2015 e decreto 
Federal nº 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de 
registro de Preços, do PrEgÃo ELEtrÔnico PArA rEgistro dE 
PrEÇos nº 181/2018 da secretaria da saúde/to, ao preço da empresa 
abaixo relacionada e classificada no certame e demais discriminações, 
constante em sua Proposta de Preços, anexada aos autos:

EmPrEsA: suPEr cArd EirELi - mE
cnPJ: 27.126.951/0001-68

itEm Qtd und discriminAÇÃo VALor unitÁrio r$ VALor totAL r$

01 01 sErViÇo

C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A ( S )  PA R A 
gErEnciAmEnto ViA WEb, EsPEciALiZAdA nA 
PrEstAÇÃo dE sErViÇos dE mAnutEnÇÃo, 
PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA, ELÉTRICA, 
funiLAriA, PinturA, VidrAÇAriA, trocA dE 
ÓLEo, sErViÇos dE borrAcHAriA, LAVAgEm, 
rEboQuE, EntrE outros QuE sE fiZErEm 
NECESSÁRIOS), BEM COMO FORNECIMENTO DE 
PEÇAs, PnEumÁticos, AcEssÓrios originAis 
ou simiLArEs dE PrimEirA LinHA com PrAZo 
dEgArAntiA dA concEssionÁriA, Em todo 
tErritÓrio nAcionAL, E QuAndo nEcEssÁrio, 
rEALiZAr sErViÇos dE rEcuPErAÇÃo dE 
PEÇAs E AcEssÓrios dos VEÍcuLos, Em 
suA cidAdE dE origEm, PErtEncEntEs À 
frotA dA sEs, bEm como nos VEÍcuLos QuE 
sE EncontrArEm À disPosiÇÃo dA PAstA 
PrEstAndo sErViÇos PrÉ-EstAbELEcidos.
A rELAÇÃo dos municÍPios dE LotAÇÃo dos 
VEÍcuLos EncontrA-sE no AnEXo iV do 
tErmo dE rEfErÊnciA;
A rELAÇÃo dos VEÍcuLos dA frotA EncontrA-
sE no AnEXo i do tErmo dE rEfErÊnciA;
As fontEs EstÃo discriminAdAs no AnEXo iii 
do tErmo dE rEfErÊnciA.

itEm 01 - fornEcimEnto PArcELAdo dE PEÇAs 
E AcEssÓrios.
itEm 02 -  PrEstAÇÃo dE sErViÇo dE 
mAnutEnÇÃo gErAL PrEVEntiVA E corrEtiVA.
itEm 03 - tAXA dE AdministrAÇÃo.
itEm 04 - PErcEntuAL dE dEsconto A sEr 
APLicAdo sobrE o VALor dAs PEÇAs E 
sErViÇos.

r$ 1.365.000,00

r$ 735.000,00

r$ 1.365.000,00

r$ 735.000,00

VALor totAL PEÇAs r$ 1.365.000,00

VALor totAL sErViÇos r$ 735.000,00

VALor totAL PEÇAs + sErViÇos r$ 2.100.000,00

(%) DESCONTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 4,77%

VALor dEsconto corrEsPondEntE A tAXA dE AdministrAÇÃo - r$ 100.170,00

VALor totAL gErAL + tAXA 12 mEsEs r$ 1.999.830,00

1. condiÇÕEs gErAis

1.1. Prazo de validade:

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso iii 
do §3º do art. 15 da Lei federal 8.666/1993.

1.2. do local e prazo de entrega:

o local e prazo de entrega será na conformidade do termo de 
referência, anexo do Edital.

1.3. condições para contratação:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para retirar a Nota de empenho, 
e/ou assinar o termo contratual, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que 
ocorra motivo justificado;

b) O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite estabelecido no 
inciso ii, artigo 57 da Lei 8.666/93.

c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao 
quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem;

e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme 
decreto Estadual nº 5.344/2015.

1.4. condições de Pagamentos:

o pagamento será efetuado até 30 dias, após a entrega do 
objeto, com certidão expedida pelo setor de compras do ÓrgÃo 
REQUISITANTE de que o(s) material(is) foi(ram) entregues conforme 
consta no Edital.

1.5. das Assinaturas:

Assina a presente Ata de registro de Preços, a empresa abaixo 
discriminada, através de seus representantes credenciados no certame 
e o secretário de Estado da saúde.

Palmas - to, 31 de agosto de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde do tocantins

suPEr cArd EirELi - mE
cnPJ: 27.126.951/0001-68

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9780/2017

considerando que o julgamento da licitação é mEnor PrEÇo 
Por itEm e com base no decreto Estadual nº 5.344/2015 e decreto 
Federal nº 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de 
registro de Preços, do PrEgÃo ELEtrÔnico PArA rEgistro dE 
PrEÇos nº 185/2018 da secretaria da saúde/to, ao preço da empresa 
abaixo relacionada e classificada no certame e demais discriminações, 
constante em sua Proposta de Preços, anexada aos autos:

EmPrEsA: mEtA distribuidorA dE mEdicAmEntos LtdA
cnPJ: 15.797.759/0002-03

itEm Qtd und discriminAÇÃo mArcA VALor unitÁrio r$ VALor totAL r$

2 111.375 grAmA

comPLEmEnto ALimEntAr PArA 
PAciEntE fEniLcEtonÚrico 
mAior dE 1 Ano - fÓrmuLA 
dE AminoÁcidos isEntA dE 
FENILALANINA (POR GRAMA)

fbm fArmA r$ 0,40 r$ 44.550,00

3 37.125 grAmA

comPLEmEnto ALimEntAr PArA 
PAciEntE fEniLcEtonÚrico 
mAior dE 1 Ano - fÓrmuLA 
dE AminoÁcidos isEntA dE 
FENILALANINA (POR GRAMA)

fbm fArmA r$ 0,40 r$ 14.850,00

VALor totAL r$ 59.400,00

1. condiÇÕEs gErAis

1.1. Prazo de validade:

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso iii 
do §3º do art. 15 da Lei federal 8.666/1993.

1.2. do local e prazo de entrega:

o local e prazo de entrega será na conformidade do termo de 
referência, anexo do Edital.

1.3. condições para contratação:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para retirar a Nota de empenho, 
e/ou assinar o termo contratual, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que 
ocorra motivo justificado;

b) A duração do contrato ficará adstrita a vigência dos respectivos 
créditos orçamentários;

c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao 
quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem;
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e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme 
decreto Estadual nº 5.344/2015.

1.4. condições de Pagamentos:

os pagamentos serão realizados na conformidade da Lei nº 
8.666, de 21 de Junho de 1.993, com redação alterada pela Lei nº 8.883, 
de 8 de Junho de 1994;

1.5. das Assinaturas:

Assina a presente Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) 
abaixo discriminada(s), através de seus representantes credenciados no 
certame, juntamente com o secretário de Estado da saúde.

Palmas - to, 31 de agosto de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde do tocantins

mEtA distribuidorA dE mEdicAmEntos LtdA
cnPJ: 15.797.759/0002-03

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1254/2017

considerando que o julgamento da licitação é mEnor PrEÇo 
Por itEm e com base no decreto Estadual nº 5.344/2015 e decreto 
Federal nº 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de 
registro de Preços, do PrEgÃo ELEtrÔnico PArA rEgistro dE 
PrEÇos nº 198/2018 da secretaria da saúde/to, ao preço da empresa 
abaixo relacionada e classificada no certame e demais discriminações, 
constante em sua Proposta de Preços, anexada aos autos:

EmPrEsA: cALL mEd comÉrcio dE mEdicAmEntos E 
rEPrEsEntAÇÃo LtdA
cnPJ: 05.106.015/0001-52

itEm Qtd und discriminAÇÃo mArcA VALor 
unitÁrio r$ VALor totAL r$

5 5.616 comPrimido misoProstoL 25 mcg 
comPrimido infAn r$ 7,10 r$ 39.873,60

VALor totAL r$ 39.873,60

1. condiÇÕEs gErAis

1.1. Prazo de validade:

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso iii 
do §3º do art. 15 da Lei federal 8.666/1993.

1.2. do local e prazo de entrega:

o local e prazo de entrega será na conformidade do termo de 
referência, anexo do Edital.

1.3. condiÇÕEs PArA contrAtAÇÃo:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para retirar a Nota de empenho, 
e/ou assinar o termo contratual, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que 
ocorra motivo justificado;

b) Nos casos de formalização de contrato a validade do mesmo 
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, nos 
termos do art. 57, caput, da Lei 8.666/93.

c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao 
quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem;

e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme 
decreto Estadual nº 5.344/2015.

1.4. condições de Pagamentos:

o pagamento será efetuado até 30 dias, após a entrega do 
objeto, com certidão expedida pelo setor de compras do ÓrgÃo 
REQUISITANTE de que o(s) material(is) foi(ram) entregues conforme 
consta no Edital.

1.5. das Assinaturas:

Assina a presente Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) 
abaixo discriminada(s), através de seus representantes credenciados no 
certame, juntamente com o secretário de Estado da saúde.

Palmas - to, 31 de agosto de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde do tocantins

cALL mEd comÉrcio dE mEdicAmEntos E rEPrEsEntAÇÃo LtdA
cnPJ: 05.106.015/0001-52

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1254/2017

considerando que o julgamento da licitação é mEnor PrEÇo 
Por itEm e com base no decreto Estadual nº 5.344/2015 e decreto 
Federal nº 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de 
registro de Preços, do PrEgÃo ELEtrÔnico PArA rEgistro dE 
PrEÇos nº 198/2018 da secretaria da saúde/to, ao preço da empresa 
abaixo relacionada e classificada no certame e demais discriminações, 
constante em sua Proposta de Preços, anexada aos autos:

EmPrEsA: cm HosPitALAr s.A
cnPJ: 12.420.164/0009-04

itEm Qtd und discriminAÇÃo mArcA VALor 
unitÁrio r$ VALor totAL r$

1 34.835 comPrimido HidrALAZinA 50 mg comPrimido noVArtis r$ 0,34 r$ 11.843,90

VALor totAL r$ 11.843,90

1. condiÇÕEs gErAis

1.1. Prazo de validade:

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso iii 
do §3º do art. 15 da Lei federal 8.666/1993.

1.2. do local e prazo de entrega:

o local e prazo de entrega será na conformidade do termo de 
referência, anexo do Edital.

1.3. condiÇÕEs PArA contrAtAÇÃo:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para retirar a Nota de empenho, 
e/ou assinar o termo contratual, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que 
ocorra motivo justificado;

b) Nos casos de formalização de contrato a validade do mesmo 
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, nos 
termos do art. 57, caput, da Lei 8.666/93.

c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao 
quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem;
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e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme 
decreto Estadual nº 5.344/2015.

1.4. condições de Pagamentos:

o pagamento será efetuado até 30 dias, após a entrega do 
objeto, com certidão expedida pelo setor de compras do ÓrgÃo 
REQUISITANTE de que o(s) material(is) foi(ram) entregues conforme 
consta no Edital.

1.5. das Assinaturas:

Assina a presente Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) 
abaixo discriminada(s), através de seus representantes credenciados no 
certame, juntamente com o secretário de Estado da saúde.

Palmas - to, 31 de agosto de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde do tocantins

cm HosPitALAr s.A
cnPJ: 12.420.164/0009-04

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1248/2017

considerando que o julgamento da licitação é mEnor PrEÇo 
Por itEm e com base no decreto Estadual nº 5.344/2015 e decreto 
Federal nº 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de 
registro de Preços, do PrEgÃo ELEtrÔnico PArA rEgistro dE 
PrEÇos nº 204/2018 da secretaria da saúde/to, ao preço da empresa 
abaixo relacionada e classificada no certame e demais discriminações, 
constante em sua Proposta de Preços, anexada aos autos:

EmPrEsA: mEdicinALi Produtos PArA sAÚdE EirELi - mE
cnPJ: 20.918.668/0001-20

itEm Qtd und discriminAÇÃo mArcA VALor 
unitÁrio r$ VALor totAL r$

2 15.600 comPrimido PArAcEtAmoL 500 mg + cAfEÍnA 
65 mg comPrimido

gErmEd 
E.m.s r$ 0,67 r$ 10.452,00

VALor totAL r$ 10.452,00

1. condiÇÕEs gErAis

1.1. Prazo de validade:

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso iii 
do §3º do art. 15 da Lei federal 8.666/1993.

1.2. do local e prazo de entrega:

o local e prazo de entrega será na conformidade do termo de 
referência, anexo do Edital.

1.3. condiÇÕEs PArA contrAtAÇÃo:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para retirar a Nota de empenho, 
e/ou assinar o termo contratual, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que 
ocorra motivo justificado;

b) A validade do contrato ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários conforme art. 57 da Lei n 8.666/93.

c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao 
quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem;

e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme 
decreto Estadual nº 5.344/2015.

1.4. condições de Pagamentos:

o prazo previsto para pagamento que será em conformidade 
com a Alínea “a” do inciso XiV do artigo 40, da Lei nº 8.666/93;

1.5. das Assinaturas:

Assina a presente Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) 
abaixo discriminada(s), através de seus representantes credenciados no 
certame, juntamente com o secretário de Estado da saúde.

Palmas - to, 31 de agosto de 2018

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde do tocantins

mEdicinALi Produtos PArA sAÚdE EirELi - mE
cnPJ: 20.918.668/0001-20

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Horário de brasília

A secretaria de Estado da saúde/to, através da comissão 
Permanente de Licitação, torna público que realizará os pregões 
eletrônicos relacionados abaixo:

Pregão Eletrônico nº 210/2018 - Processo 5953/2015. objeto: 
Aquisição de EQuiPAmEntos mÉdicos HosPitALArEs, conforme 
especificado no Edital e seus anexos. Data/Horário: 17/09/2018 às 
08h30min. sistema: www.comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeira: 
rubisléia ramos Pereira mesquita.

Pregão Eletrônico nº 213/2018 - Processo 0547/2018. objeto: 
registro de Preços para aquisição de fiLtros PArA rEmoÇÃo dE 
LEucÓcitos dE concEntrAdo dE HEmÁciAs E PLAQuEtAs, 
conforme especificado no Edital e seus anexos. Data/Horário: 17/09/2018 
às 08h30min. sistema: www.publinexo.com.br. Pregoeiro: thiago borges 
silva.

os editais também encontram-se disponíveis no site www.saude.
to.gov.br. mais informações poderão ser obtidas através dos telefones 
(063) 3218-1715/1722/3247.

Palmas, 31 de agosto de 2018.

Kássia divina Pinheiro barbosa Koelln
Presidente da comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2018
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO
rEPubLicAÇÃo PArA corrEÇÃo

o Presidente da comissão Permanente de Licitação da 
secretaria de Estado da saúde/to torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 118/2018 - Processo Administrativo nº 2017/30550/6137, 
conforme segue:

scAn diAgnÓsticA indÚstriA E comÉrcio LtdA
cnPJ: 18.520.715/0001-30, o valor adjudicado r$ 107.322,00.

bmQuALitY Produtos HosPitALArEs LtdA - EPP
cnPJ: 24.260.867/0001-44, o valor adjudicado r$ 104.585,28.

o valor total adjudicado r$ 211.907,28. o resultado completo 
encontra-se disponível no site www.publinexo.com.br.

Palmas/to, 31 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação/sEs
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO
rEPubLicAÇÃo PArA corrEÇÃo

o Presidente da comissão Permanente de Licitação da 
secretaria de Estado da saúde/to torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 181/2018 - Processo Administrativo nº 2017/30550/3069, 
conforme segue:

suPEr cArd EirELi - mE
cnPJ: 27.126.951/0001-68, o valor adjudicado r$ 1.999.830,00.

o valor total adjudicado r$ 1.999.830,00. o resultado completo 
encontra-se disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Palmas/to, 31 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação/sEs

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2018
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO

o Presidente da comissão Permanente de Licitação da 
secretaria de Estado da saúde/to torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 185/2018 - Processo Administrativo nº 2017/30550/9780, 
conforme segue:

mEtA distribuidorA dE mEdicAmEntos LtdA
cnPJ: 15.797.759/0002-03, o valor adjudicado r$ 59.400,00.

o valor total adjudicado r$ 59.400,00. o resultado completo 
encontra-se disponível no site www.publinexo.com.br.

Palmas/to, 31 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação/sEs

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2018
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO

o Presidente da comissão Permanente de Licitação da 
secretaria de Estado da saúde/to torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 198/2018 - Processo Administrativo nº 2017/30550/1254, 
conforme segue:

cALL mEd comÉrcio dE mEdicAmEntos E rEPrEsEntAÇÃo 
LtdA
cnPJ: 05.106.015/0001-52, o valor adjudicado r$ 39.873,60.

cm HosPitALAr s.A
cnPJ: 12.420.164/0009-04, o valor adjudicado r$ 11.843,90.

o valor total adjudicado r$ 51.717,50. o resultado completo 
encontra-se disponível no site www.publinexo.com.br.

Palmas/to, 31 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação/sEs

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2018
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO

o Presidente da comissão Permanente de Licitação da 
secretaria de Estado da saúde/to torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 204/2018 - Processo Administrativo nº 2017/30550/1248, 
conforme segue:

mEdicinALi Produtos PArA sAÚdE EirELi - mE
cnPJ: 20.918.668/0001-20, o valor adjudicado r$ 10.452,00.

o valor total adjudicado r$ 10.452,00. o resultado completo 
encontra-se disponível no site www.publinexo.com.br.

Palmas/to, 31 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação/sEs

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2018/30550/002862

A comissÃo PErmAnEntE dE LicitAÇÃo dA sEcrEtAriA 
dE EstAdo dA sAÚdE do EstAdo do tocAntins na competência 
de Órgão gerenciador, conforme prevê o art. 2º, inciso iii, do decreto 
Estadual 5.344/2015, vem em obediência ao disposto no art. 5º do decreto 
supracitado, registrar intenção de registro de Preços para Aquisição de 
Equipamentos de Laboratório, mediante realização de licitação pública na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência.

os órgãos que tiverem intenção de participar do referido registro 
de Preços deverão encaminhar ofício para esta comissão Permanente 
de Licitação manifestando seu interesse e concordância com o objeto a 
ser licitado, devidamente acompanhado de:

i - solicitação de compras;

ii - termo de anuência ao termo de referência do Órgão 
Participante, aprovado pela autoridade competente;

iii - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, amparados em pesquisa de mercado.

o termo de referência deverá ser solicitado via e-mail: airp.
sesauto@gmail.com.

o prazo para manifestação de interesse em participar do 
presente Registro é de 03 (três) dias úteis após a publicação no Diário 
Oficial do Estado do Tocantins.

Mais informações poderão ser obtidas na SES/CPL que fica 
localizada na Av. ns 01, AAno, Praça dos girassóis, s/nº, Palmas/to, 
CEP: 77.015-007 ou através dos telefones (063) 3218-1722/3098.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2018/30550/002238

A comissÃo PErmAnEntE dE LicitAÇÃo dA sEcrEtAriA 
dE EstAdo dA sAÚdE do EstAdo do tocAntins na competência 
de Órgão gerenciador, conforme prevê o art. 2º, inciso iii, do decreto 
Estadual 5.344/2015, vem em obediência ao disposto no art. 5º do decreto 
supracitado, registrar intenção de registro de Preços para Aquisição de 
Equipamentos Hospitalares, mediante realização de licitação pública na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência.

os órgãos que tiverem intenção de participar do referido registro 
de Preços deverão encaminhar ofício para esta comissão Permanente 
de Licitação manifestando seu interesse e concordância com o objeto a 
ser licitado, devidamente acompanhado de:

i - solicitação de compras;

ii - termo de anuência ao termo de referência do Órgão 
Participante, aprovado pela autoridade competente;

iii - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, amparados em pesquisa de mercado.

o termo de referência deverá ser solicitado via e-mail: airp.
sesauto@gmail.com.

o prazo para manifestação de interesse em participar do 
presente Registro é de 03 (três) dias úteis após a publicação no Diário 
Oficial do Estado do Tocantins.

Mais informações poderão ser obtidas na SES/CPL que fica 
localizada na Av. ns 01, AAno, Praça dos girassóis, s/nº, Palmas/to, 
CEP: 77.015-007 ou através dos telefones (063) 3218-1722/3098.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação
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AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2018/30550/003360

A comissÃo PErmAnEntE dE LicitAÇÃo dA sEcrEtAriA 
dE EstAdo dA sAÚdE do EstAdo do tocAntins na competência 
de Órgão gerenciador, conforme prevê o art. 2º, inciso iii, do decreto 
Estadual 5.344/2015, vem em obediência ao disposto no art. 5º do decreto 
supracitado, registrar intenção de registro de Preços para Aquisição 
de materiais Hospitalares - laminas e drenos, mediante realização de 
licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo 
de referência.

os órgãos que tiverem intenção de participar do referido registro 
de Preços deverão encaminhar ofício para esta comissão Permanente 
de Licitação manifestando seu interesse e concordância com o objeto a 
ser licitado, devidamente acompanhado de:

i - solicitação de compras;

ii - termo de anuência ao termo de referência do Órgão 
Participante, aprovado pela autoridade competente;

iii - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, amparados em pesquisa de mercado.

o termo de referência deverá ser solicitado via e-mail: airp.
sesauto@gmail.com.

o prazo para manifestação de interesse em participar do 
presente Registro é de 03 (três) dias úteis após a publicação no Diário 
Oficial do Estado do Tocantins.

Mais informações poderão ser obtidas na SES/CPL que fica 
localizada na Av. ns 01, AAno, Praça dos girassóis, s/nº, Palmas/to, 
CEP: 77.015-007 ou através dos telefones (063) 3218-1722/3098.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2018/30550/004591

A comissÃo PErmAnEntE dE LicitAÇÃo dA sEcrEtAriA 
dE EstAdo dA sAÚdE do EstAdo do tocAntins na competência 
de Órgão gerenciador, conforme prevê o art. 2º, inciso iii, do decreto 
Estadual 5.344/2015, vem em obediência ao disposto no art. 5º do decreto 
supracitado, registrar intenção de registro de Preços para Aquisição 
de caixas térmicas par a transporte de sangue, mediante realização de 
licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo 
de referência.

os órgãos que tiverem intenção de participar do referido registro 
de Preços deverão encaminhar ofício para esta comissão Permanente 
de Licitação manifestando seu interesse e concordância com o objeto a 
ser licitado, devidamente acompanhado de:

i - solicitação de compras;

ii - termo de anuência ao termo de referência do Órgão 
Participante, aprovado pela autoridade competente;

iii - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, amparados em pesquisa de mercado.

o termo de referência deverá ser solicitado via e-mail: airp.
sesauto@gmail.com.

o prazo para manifestação de interesse em participar do 
presente Registro é de 03 (três) dias úteis após a publicação no Diário 
Oficial do Estado do Tocantins.

Mais informações poderão ser obtidas na SES/CPL que fica 
localizada na Av. ns 01, AAno, Praça dos girassóis, s/nº, Palmas/to, 
CEP: 77.015-007 ou através dos telefones (063) 3218-1722/3098.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2018/30550/004797

A comissÃo PErmAnEntE dE LicitAÇÃo dA sEcrEtAriA 
dE EstAdo dA sAÚdE do EstAdo do tocAntins na competência 
de Órgão gerenciador, conforme prevê o art. 2º, inciso iii, do decreto 
Estadual 5.344/2015, vem em obediência ao disposto no art. 5º do 
decreto supracitado, registrar intenção de registro de Preços para 
Aquisição de materiais Hospitalares - APositos, mediante realização 
de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, conforme condições, especificações e quantitativos constantes 
do termo de referência.

os órgãos que tiverem intenção de participar do referido registro 
de Preços deverão encaminhar ofício para esta comissão Permanente 
de Licitação manifestando seu interesse e concordância com o objeto a 
ser licitado, devidamente acompanhado de:

i - solicitação de compras;

ii - termo de anuência ao termo de referência do Órgão 
Participante, aprovado pela autoridade competente;

iii - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, amparados em pesquisa de mercado.

o termo de referência deverá ser solicitado via e-mail: airp.
sesauto@gmail.com.

o prazo para manifestação de interesse em participar do 
presente Registro é de 03 (três) dias úteis após a publicação no Diário 
Oficial do Estado do Tocantins.

Mais informações poderão ser obtidas na SES/CPL que fica 
localizada na Av. ns 01, AAno, Praça dos girassóis, s/nº, Palmas/to, 
CEP: 77.015-007 ou através dos telefones (063) 3218-1722/3098.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 2018/31000/000032
contrato nº: 073/2018
contratante: secretaria da segurança Pública
Contratado: Philips Medical Systems LTDA
cnPJ: 58.295.213/0021-11
Objeto: Aquisição de Material Permanente (Aparelho de Raio-X Móvel 
Digital), para atender as necessidades desta Pasta.
Valor: R$ 1.344.000,00 (hum milhão trezentos e quarenta e quatro mil 
reais)
natureza da despesa: 44.90.52
fonte de recurso: 0225180007
data da Assinatura: 30/08/2018
Vigência: 30/08/2018 Até 31/12/2018
signatários: fernando ubaldo monteiro barbosa - secretário
Leonardo de moraes dos santos- representante/contratada

Palmas-to, 31 de agosto de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
sEcrEtÁrio dA sEgurAnÇA PÚbLicA

AEM-TO

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

AssEssoriA JurÍdicA/AEm/to
comunicAdo dE LAVrAturA dE Auto dE infrAÇÃo

Restando infrutíferas as diligências para notificação via entrega 
postal, conforme informações constantes nos processos, abaixo indicados, 
ficam NOTIFICADAS as empresas relacionadas para apresentação 
de dEfEsA, referente à lavratura de Auto de infração que apresenta 
irregularidades e que deu origem ao seguinte Processo Administrativo:
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Processo razão social cnPJ ou cPf nº

1257/2015 machado e rosa - Ltda 13.813.131/0001-30

818/2015 rede mídia Ltda - me 04.148.007/0001-06

Assim, os processos administrativos encontram-se à disposição 
para vistas e/ou apresentação de DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias, 
a contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado do Tocantins, 
que deverá ser apresentada na Agência de metrologia, Avaliação da 
conformidade, inovação e tecnologia do Estado do tocantins - AEm/to,  
situada na Quadra 602 sul, Avenida teotônio segurado, conj. 01, Lote 05,  
bairro Plano diretor sul, cEP: 77.022-002, Palmas/to, ou ainda, faculta-lhe  
o uso do e-mail: ajur@aem.to.gov.br, sujeito a confirmação. Telefone para 
informações: (63) 3218-2075.

mArcELo oLiVEirA montEiro
chefe da Assessoria Jurídica da AEm/to

NOTIFICAÇÃO SOBRE DECISÃO ADMINISTRATIVA

AssEssoriA JurÍdicA/AEm/to - comunicAdo dE dEcisÃo

restando infrutíferas as diligências para notificação via 
entrega postal, conforme informações constantes nos processos abaixo 
indicados, ficam NOTIFICADAS as empresas relacionadas da DECISÃO 
AdministrAtiVA que homologou Auto de infração com a aplicação de 
Pena e multa:

Processo razão social cnPJ ou cPf nº

1810/2015 João batista Vieira de oliveira 880.913.331-53

2162/2015 rogério martins Almeida 041.121.981-24

3113/2015 Jecivaldo Araújo e morais 534.723.301-04

1514/2015 olga batista neves Lage 22.073.087/0001-60

Assim, os processos administrativos encontram-se à disposição 
para vistas e interposição de RECURSO, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado do Tocantins, 
que deverá ser apresentado na Agência de metrologia, Avaliação da 
conformidade, inovação e tecnologia do Estado do tocantins - AEm/to,  
situada na Quadra 602 sul, Avenida teotônio segurado, conj. 01, Lote 05,  
bairro Plano diretor sul, cEP: 77.022-002, Palmas/to, ou ainda, faculta-
lhe o uso do e-mail: ajur@aem.to.gov.br, sujeito a confirmação. Telefone 
para informações/confirmação: (63) 3218-2075.

Essa Notificação acompanha a data de publicação.

mArcELo oLiVEirA montEiro
chefe da Assessoria Jurídica da AEm/to

NOTIFICAÇÃO DE RECOBRANÇA

AssEssoriA JurÍdicA/AEm/to - comunicAdo

Restando infrutíferas as diligências para notificação via entrega 
postal, conforme informações constantes nos processos abaixo indicados, 
ficam notificAdAs as empresas relacionadas da notificação de 
recobrança:

Processo razão social cnPJ/cPf

2284/2015 José mariano da costa 680.581.366-20

Assim, os processos administrativos encontram-se à disposição 
para o pagamento do débito, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 
da publicação no Diário Oficial do Estado do Tocantins. Os interessados 
deverão se dirigir à Agência de metrologia, Avaliação da conformidade, 
inovação e tecnologia do Estado do tocantins - AEm/to, situada na 
Quadra 602 sul, Avenida teotônio segurado, conj. 01, Lote 05, bairro 
Plano diretor sul, cEP: 77.022-002, Palmas/to, ou ainda, faculta-lhe o 
contato por telefone para informações: (63) 3218-2075. Essa Notificação 
acompanha a data de publicação.

marcelo de oliveira monteiro
chefe da Assessoria Jurídica da AEm/to

TERRATINS

PORTARIA TERRAPALMAS 088/2018, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o dirEtor-PrEsidEntE dA comPAnHiA imobiLiÁriA do 
EstAdo do tocAntins - tErrAPALmAs, designado nos termos do 
Ato governamental nº 92, de 27 de janeiro de 2016, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 4.548, pág. 11, e eleito por unanimidade na Oitava 
Assembleia geral Extraordinária, investido no cargo aos 05 de fevereiro 
de 2016, de acordo com o art. 19, inciso ii, combinado com o art. 31, §1º, 
do Estatuto social da terraPalmas,

considerando as informações contidas no Processo 
Administrativo nº 016424/2013, tendo em vista o requerimento da parte 
interessada, solicitando a rescisão do contrato de compra e venda, bem 
como no respectivo Parecer Jurídico nº 349/2018, da lavra da Assessoria 
Jurídica desta pasta;

considerando o requerimento, que o interessado ora comprador 
do imóvel, solicita desta companhia a rescisão do presente contrato de 
compra e Venda nº 0007/2013, edital concorrência pública nº 001/2013, 
Lei 8666/1993 em decorrência da inviabilidade de continuarem a pagar 
a referida obrigação ora pactuada, de acordo com art. 13, Vi, da Lei 
complementar nº 20, de 17 de junho de 1999, vem informar que o 
referido contrato está cancelado administrativamente e que o mesmo 
retorna ao patrimônio da companhia imobiliário do Estado do tocantins 
- terraPalmas.

rEsoLVE:

Art. 1º cAncELAr Administrativamente o contrato de compra 
e Venda nº 0007/2013, referente ao imóvel denominado:

a) Lote nº 15, da Quadra ACSO-91, Conjunto QUADRA 08-Q 08 
situado à Alameda 15 do Loteamento centro 2, nesta capital, outorgado 
em favor de JoÃo dEVAir ruVinA.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Aleandro Lacerda gonçalves
diretor-Presidente

PORTARIA TERRAPALMAS Nº 089/2018

o dirEtor-PrEsidEntE dA comPAnHiA imobiLiÁriA do 
EstAdo do tocAntins - tErrAPALmAs, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 35, do Estatuto social da companhia e conforme 
o Ato governamental nº 146, de 10 de fevereiro de 2014, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 4.065, de 10 de fevereiro de 2014 e, ainda, 
em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

Considerando a necessidade de acompanhamento de fiscal 
para todos os contratos públicos;

rEsoLVE:

Art. 1º designar os agentes públicos muriene Alves da 
silva, matrícula nº 159, e Leileane noveli martins, matrícula nº 167, 
respectivamente como titular e suplente para exercer a função de fiscal 
do Contrato nº 008/2014, vinculado ao processo nº 017572/2014, firmado 
com a Empresa oi s.A. sob cnPJ: 76.535.764/0001-43.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

ii - anotar em registro próprio as irregularidades encontradas, 
as providências que determinou e o resultado das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir do 1º dia do mês de agosto de 2018.

gabinete do diretor-Presidente, em Palmas, capital do Estado, 
aos 29 dias do mês de agosto de 2018.

Aleandro Lacerda gonçalves
diretor-Presidente
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PORTARIA TERRAPALMAS Nº 090/2018

o dirEtor-PrEsidEntE dA comPAnHiA imobiLiÁriA do 
EstAdo do tocAntins - tErrAPALmAs, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 35 do Estatuto social da companhia e conforme 
o Ato governamental nº 146, de 10 de fevereiro de 2014, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 4.065, de 10 de fevereiro de 2014, e, ainda, 
em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

Considerando a necessidade de acompanhamento de fiscal 
para todos os contratos públicos;

rEsoLVE:

Art. 1º designar os agentes públicos Allan santos soares, 
matrícula nº 137, e ivo renato ramos rodrigues, matrícula nº 66, 
respectivamente como titular e suplente para exercer a função de fiscal 
do Contrato nº 022/2018, vinculado ao processo nº 027235/2018, firmado 
com a Empresa Porto motos comErcio dE motos LtdA. sob 
cnPJ: 04.185.356/0001-06.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

ii - anotar em registro próprio as irregularidades encontradas, 
as providências que determinou e o resultado das medidas;

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
a partir do dia 30, do mês de agosto de 2018.

gabinete do diretor-Presidente, em Palmas, capital do Estado, 
aos 30 dias do mês de agosto de 2018.

Aleandro Lacerda gonçalves
diretor-Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

ProcEsso nº: 017572/2014
contrAto nº: 008/2014
contrAtAntE: comPAnHiA imobiLiÁriA do EstAdo do 
tocAntins - terraPalmas.
contrAtAdA: oi s.A.
obJEto: ProrrogAÇÃo dE PrAZo E rEAJustE do VALor.
VALOR ESTIMADO: R$ 86.592,00 (oitenta e seis mil e quinhentos e 
noventa e dois reais).
dAtA dA AssinAturA: 20/08/2018
VigÊnciA: 20/08/2019
signAtÁrios: Aleandro Lacerda gonçalves - contratante; José silvestre 
de Paiva filho e tiago troncoso costa chaves- representantes Legais 
da contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

ProcEsso nº: 027867/2018
contrAto nº: 020/2018
contrAtAntE: comPAnHiA imobiLiÁriA do EstAdo do 
tocAntins - tErrAPALmAs.
contrAtAdA: rEdE nAcionAL dE APrEndiZAgEm, PromoÇÃo 
sociAL E intEgrAÇÃo - rEnAPsi.
cnPJ: 37.381.902/0001-25.
obJEto: Alteração da cláusula terceira e cláusula décima segunda.
modALidAdE: inexigibilidade
VALOR ESTIMADO: R$ 36.774,40 (trinta e seis mil e setecentos e setenta 
e quatro reais e quarenta centavos)
dAtA dA AssinAturA: 21/08/2018
VigÊnciA: 24/11/2019
signAtÁrios: Aleandro Lacerda gonçalves - contratante; Lucas Vieira 
da silva meira - representante Legal da contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

ProcEsso nº: 027235/2018
contrAto nº: 022/2018
contrAtAntE: comPAnHiA imobiLiÁriA do EstAdo do 
tocAntins - terraPalmas.
contrAtAdo: Porto motos comÉrcio dE motos LtdA
cnPJ 04.185.356/0001-06
obJEto: o presente contrato tem por objeto aquisição de motocicletas 
para as atividades de fiscalização da companhia.
modALidAdE: Licitação
VALOR ESTIMADO: R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais).
dAtA dA AssinAturA: 30/08/2018
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
signAtÁrios: Aleandro Lacerda gonçalves - contratante e marco 
Antônio costa representante Legal da contratada.

DETRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 000327/2018

o departamento Estadual de trânsito, com base nas 
competências elencadas nos arts. 21 e 281 da Lei 9.503/97 - ctb, e 
também nas disposições da Lei nº 9.873/99, resolve dar ciência dos 
respectivos Autos de infração constantes do edital e estabelece o prazo 
de 30 dias para interposição de recursos. os dados das infrações de 
trânsito estão na seguinte ordem: Placa/uf; cPf/cnPJ; Órgão Autuador; 
nº Auto de infração; data do cometimento; Hora cometimento e código/
Desdobramento. Demais informações e segunda via das notificações 
devem ser obtidas através do endereço eletrônico multas@detran.
to.gov.br.

PLAcA/uf cPf/cnPJ Órgão Autuador nº Auto de 
infração

data do 
cometimento

Hora do 
cometimento

código/
desdobramento

QKb3928/to 82010013115   AgEto  rE00274295 01/08/2018 15:06 5967-0

mWW9596/to 63202522191   dEtrAn to00213730 18/08/2018 06:42 6050-1

mXg2033/to 86261207100   dEtrAn to00179107 25/08/2018 19:10 5010-0

mXE9996/to 77921160344   dEtrAn to00179104 25/08/2018 16:00 5010-0

mWi2485/to 85296856104   dEtrAn to00179109 25/08/2018 20:05 5010-0

QKA3736/to 37577665000172 dEtrAn to00213729 18/08/2018 13:56 6076-0

mWi2872/to 52649768134   dEtrAn to00213359 15/08/2018 09:16 5738-0

mWK4700/to 01156156106   dEtrAn to00222829 22/08/2018 16:34 5819-4

mVZ1098/to 36484369615   dEtrAn to00223578 23/08/2018 17:05 5371-0

oYb0152/to 03359391128   dEtrAn to00223581 23/08/2018 17:48 7072-1

QKL1320/to 02991502000157 dEtrAn to00258882 22/08/2018 15:59 5843-4

ngm1288/to 01039834140   dEtrAn to00179054 26/08/2018 00:20 6530-0

onr1189/mg 04421904686   dEtrAn to00179055 26/08/2018 00:30 6530-0

mWr7179/to 02503776167   dEtrAn to00263635 23/08/2018 17:51 5738-0

QKm0846/to 06320068116   dEtrAn to00258881 22/08/2018 15:22 5738-0

oYc7594/to 82603286153   dEtrAn to00263630 23/08/2018 13:53 6858-0

QKg6825/to 26083639115   dEtrAn to00234351 15/08/2018 09:50 6122-0

mWm4853/to 05820886151   dEtrAn to00179051 25/08/2018 15:50 7048-1

mWX5783/to 41818113104   dEtrAn to00156220 18/08/2018 22:00 7030-1

mWH6850/to 83771786134   dEtrAn to00214904 17/08/2018 09:56 5010-0

mWX6629/to 62356305149   dEtrAn to00215084 16/08/2018 10:45 5819-4

mVt2896/to 83423303387   dEtrAn to00205526 22/08/2018 11:39 5819-1

oYb8517/to 31016600682   dEtrAn to00205524 22/08/2018 10:45 5819-4

oYc1265/to 08053014000185 dEtrAn to00234357 15/08/2018 11:44 5487-0

nXP2707/to 32054587885   dEtrAn to00234352 15/08/2018 16:25 5487-0

mXg2033/to 86261207100   dEtrAn to00179108 25/08/2018 19:10 6637-1

mWY8522/to 02722627140   dEtrAn to00156219 18/08/2018 19:05 6599-2

Kbr0862/to 41498968104   dEtrAn to00215095 16/08/2018 17:08 6580-0

oLK9161/to 17837817000111 dEtrAn to00222842 22/08/2018 18:07 6580-0

QKi5391/to 25121219172   dEtrAn to00222862 22/08/2018 09:29 6580-0

oYb0152/to 03359391128   dEtrAn to00223582 23/08/2018 17:48 6599-2

mWi2458/to 30279577168   dEtrAn to00179110 25/08/2018 20:05 6599-2

KKd8420/to 00990128121   dEtrAn to00213356 15/08/2018 08:23 5185-1

Hbd2213/sP 56327528520   dEtrAn to00213357 15/08/2018 08:26 5185-1

fnH3915/sP 29105045819   dEtrAn to00213358 15/08/2018 08:31 5185-1

QKJ5543/to 64387232315   dEtrAn to00205520 16/08/2018 17:27 5185-1

nKE2806/to 32407939115   dEtrAn to00222752 16/08/2018 15:57 5185-1

JEm9904/go 23362839134   dEtrAn to00222751 16/08/2018 15:53 5185-1

nsW1507/to 86951993000100 dEtrAn to00214694 15/08/2018 18:00 5185-1

Lun2080/sc 06125130924   dEtrAn to00214963 15/08/2018 17:47 5185-1

mXg9080/to 03437600613   dEtrAn to00214961 15/08/2018 16:37 5185-1

ofK0196/to 32024932134   dEtrAn to00215097 16/08/2018 17:09 5185-1

QKb3349/to 10460274000117 dEtrAn to00215096 16/08/2018 17:09 5185-1

JHn0309/df 69754349134   dEtrAn to00215092 16/08/2018 17:04 5185-1

ngm1941/go 75363631172   dEtrAn to00215090 16/08/2018 16:58 5185-1

oLK4515/to 04752126141   dEtrAn to00215087 16/08/2018 16:56 5185-1

ooL0965/to 38936062620   dEtrAn to00215083 16/08/2018 10:05 5185-1

oLn5931/to 01000054110   dEtrAn to00215082 16/08/2018 10:04 5185-1

nLu3493/go 01786029000103 dEtrAn to00215080 16/08/2018 09:28 5185-1

QKc4916/to 08306497000182 dEtrAn to00215079 16/08/2018 09:24 5185-1

mWV1140/to 03001813881   dEtrAn to00222809 16/08/2018 17:18 5185-1

iYd2158/rs 10378082000166 AgEto  rE00288547 05/08/2018 11:15 6823-1

KbJ1795/to 91569400172   AgEto  rE00288548 05/08/2018 15:53 6599-2

QKK8040/go 00499261100   dEtrAn to00214909 20/08/2018 10:14 5568-0

cZZ9975/sP 70316341991   AgEto  rE00287982 05/08/2018 12:59 6068-2

for1255/sP 27377588829   dEtrAn to00214908 20/08/2018 10:15 5568-0

PQb2661/go 09010658000159 AgEto  rE00287981 05/08/2018 12:59 6068-2

nEJ2447/to 41992272883   dEtrAn to00214907 20/08/2018 10:15 5509-0

mWc3556/to 00377633186   dEtrAn to00214906 20/08/2018 10:16 5550-0

gsH9368/mg 07692737690   AgEto  rE00270776 05/08/2018 10:52 6831-1

mWV0102/to 64326780134   dEtrAn to00222851 22/08/2018 09:02 7625-2

Aui0869/Pr 07157295000153 AgEto  rE00300740 05/08/2018 14:43 6840-2
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QKb0434/to 03316439102   dEtrAn to00258901 21/08/2018 15:36 7340-0

onu4954/go 19321410000162 AgEto  rE00300739 05/08/2018 09:30 6823-1

QKA8312/to 25086612000170 dEtrAn to00213360 15/08/2018 17:54 5185-1

EVo8172/Pr 11355778000130 AgEto  rE00300738 05/08/2018 09:28 6823-1

Lnu0700/to 02224857101   dEtrAn to00214914 20/08/2018 10:12 5185-1

mVt4503/to 00780555120   dEtrAn to00222754 22/08/2018 17:40 5185-1

JtA8196/PA 00727321137   AgEto  rE00299362 05/08/2018 10:05 5010-0

oLH3515/to 62868217168   dEtrAn to00205525 22/08/2018 11:38 5185-1

onu4524/go 19321410000162 AgEto  rE00300737 05/08/2018 09:23 6823-1

mWr8382/to 80905030125   dEtrAn to00205527 22/08/2018 11:43 5185-1

irt2863/rs 10378082000166 AgEto  rE00270775 05/08/2018 09:08 6823-1

iYd2158/rs 10378082000166 AgEto  rE00270774 05/08/2018 09:08 6823-1

KEJ3269/df 60216670187   dEtrAn to00222856 22/08/2018 08:50 5185-1

mWm5657/to 00162613130   AgEto  rE00274286 01/08/2018 15:05 5967-0

mWu4215/to 61764043120   dEtrAn to00321616 25/08/2018 21:40 5550-0

ogi2204/go 39423638104   dEtrAn to00222861 22/08/2018 09:27 5185-1

oLL2442/to 46368175168   AgEto  rE00315982 01/08/2018 09:13 6599-2

PnX4808/cE 01809814391   AgEto  rE00223350 05/08/2018 13:58 6823-1

JJt1220/df 05455684000130 dEtrAn to00222859 22/08/2018 10:37 5185-1

QKf6922/to 09280515000167 AgEto  rE00315989 01/08/2018 23:44 6599-2

PAf9493/df 01183019262   dEtrAn to00222854 22/08/2018 08:45 5185-1

mXf0596/to 81475144172   dEtrAn to00222852 22/08/2018 08:38 5185-1

Pub6943/mg 05947920611   dEtrAn to00321614 25/08/2018 18:55 5436-0

oLL2442/to 46368175168   AgEto  rE00315985 01/08/2018 09:13 5967-0

mXE4076/to 24105970178   dEtrAn to00222849 22/08/2018 08:19 5185-1

ood1281/to 26087871187   dEtrAn to00321613 25/08/2018 18:55 5436-0

ffE6610/to 09831777832   dEtrAn to00222848 22/08/2018 08:17 5185-1

bEW0321/to 78424925149   dEtrAn to00321612 25/08/2018 15:07 5550-0

omg4511/to 01579113141   dEtrAn to00222846 22/08/2018 08:15 5185-1

AmE2831/to 09978231609   dEtrAn to00321611 25/08/2018 15:07 5550-0

oLK5626/to 63441918215   dEtrAn to00222845 22/08/2018 08:14 5185-1

QKd6962/to 26001147850   dEtrAn to00321610 25/08/2018 16:24 5436-0

QKH0921/to 09637873000184 dEtrAn to00222844 22/08/2018 08:13 5185-1

mWr1545/to 94002100600   dEtrAn to00222843 22/08/2018 08:11 5185-1

mVX0814/to 92838952153   dEtrAn to00321609 25/08/2018 16:21 5436-0

mWX8653/to 98660012291   dEtrAn to00222841 22/08/2018 18:05 5185-1

JdX4936/to 63342456191   dEtrAn to00321608 25/08/2018 16:19 5436-0

oAs4730/to 61745537287   dEtrAn to00222840 22/08/2018 17:59 5185-1

doY9638/sP 03086227150   AgEto  rE00297606 06/08/2018 01:02 5010-0

QKi0130/to 97486534000101 dEtrAn to00222838 22/08/2018 17:58 5185-1

gco2960/to 28015820855   dEtrAn to00222837 22/08/2018 17:55 5185-1

oLn9236/to 03672253600   dEtrAn to00321607 25/08/2018 15:16 5436-0

KrE9323/to 50805916172   dEtrAn to00222836 22/08/2018 17:54 5185-1

JgQ6754/to 96002727191   dEtrAn to00321606 25/08/2018 15:15 5436-0

nWE0520/go 10274444000179 AgEto  rE00277792 06/08/2018 18:50 6823-1

mQn5218/to 89775686172   dEtrAn to00222835 22/08/2018 17:53 5185-1

Pud6958/to 03010148682   dEtrAn to00321605 25/08/2018 15:14 5436-0

ntc0702/to 03403426173   dEtrAn to00222833 22/08/2018 17:38 5185-1

omP1040/go 02406394000108 AgEto  rE00330491 06/08/2018 12:03 6823-1

mXb2727/to 97455245149   dEtrAn to00270100 25/08/2018 10:57 5436-0

Jur2713/to 01821640390   dEtrAn to00222830 22/08/2018 17:24 5185-1

nPP7834/ro 78333407234   AgEto  rE00300755 06/08/2018 12:01 6823-1

HPW3886/PA 53389425187   AgEto  rE00315986 01/08/2018 18:46 6599-2

oVV4131/df 19200116000100 dEtrAn to00222828 22/08/2018 15:26 5185-1

JiQ6412/to 94068895104   dEtrAn to00270099 25/08/2018 11:03 5550-0

oYb2880/to 19466960130   dEtrAn to00222824 22/08/2018 14:28 5185-1

Pgs2122/to 04801307108   dEtrAn to00270098 22/08/2018 20:23 5436-0

oLK4550/to 79298575149   dEtrAn to00205590 23/08/2018 07:51 5185-1

gAo6765/sP 08771243000305 AgEto  rE00277791 06/08/2018 18:47 6823-1

PtE6399/mA 60023708115   AgEto  rE00315927 01/08/2018 09:07 5967-0

JEX0388/to 95867430120   dEtrAn to00205591 23/08/2018 07:52 5185-1

oYA5330/to 41381823220   dEtrAn to00270097 22/08/2018 19:55 5550-0

QKi9980/to 94699801153   dEtrAn to00205592 23/08/2018 07:54 5185-1

mVu3236/to 38303086120   AgEto  rE00277790 06/08/2018 09:29 6912-0

mWQ6548/to 90554949172   dEtrAn to00270096 22/08/2018 19:50 5436-0

mWr5650/to 03728458198   AgEto  rE00277788 06/08/2018 09:17 5045-0

nKH4507/to 94829390182   dEtrAn to00270095 22/08/2018 19:50 5436-0

otb4207/PA 98066587287   AgEto  rE00158180 06/08/2018 21:15 5169-1

mXd2137/to 31120598168   dEtrAn to00270094 22/08/2018 19:50 5436-0

QKi6521/to 82771715104   dEtrAn to00270093 22/08/2018 17:25 5436-0

JKL4782/df 97611638149   dEtrAn to00205593 23/08/2018 07:58 5185-1

oLm7760/to 99238861153   dEtrAn to00270091 22/08/2018 17:25 5436-0

mWs5591/to 17655354000177 dEtrAn to00205594 23/08/2018 07:59 5185-1

mWr9371/to 38236290182   dEtrAn to00270089 22/08/2018 15:10 5436-0

bJA8122/to 06816602102   dEtrAn to00205595 23/08/2018 08:00 5185-1

mWm1966/to 04159149000179 dEtrAn to00270086 22/08/2018 15:04 5436-0

JLJ6847/mg 06219449630   AgEto  rE00277787 06/08/2018 08:15 6823-1

mWZ6612/to 43798047120   dEtrAn to00152130 26/08/2018 02:56 5410-0

mWr0098/to 04174475156   dEtrAn to00205522 16/08/2018 10:16 5568-0

mKL1040/sc 02694738907   AgEto  rE00287983 06/08/2018 06:43 6823-1

oYA4370/to 11827548215   dEtrAn to00214903 17/08/2018 09:17 5452-5

oYA6623/to 97335975387   dEtrAn to01079682 25/08/2018 14:40 5550-0

QKA6697/to 02615234145   dEtrAn to01079684 25/08/2018 10:57 5436-0

HrP8501/go 05205320150   dEtrAn to00214902 17/08/2018 09:16 5452-5

KEb6663/to 66344140178   dEtrAn to00214901 17/08/2018 09:15 5452-5

PZA8867/mg 23180004000102 AgEto  rE00269981 06/08/2018 10:00 6831-1

mWg1114/mA 02826862154   AgEto  rE00315928 01/08/2018 09:40 6769-0

mWW5075/to 01795993138   dEtrAn to00213670 17/08/2018 11:09 5550-0

oLi5866/to 02458661165   dEtrAn to00213669 17/08/2018 11:10 5509-0

AuH1811/Pr 00124733000138 AgEto  rE00287993 07/08/2018 19:50 6963-0

QKE3729/to 79921191187   AgEto  rE00315929 01/08/2018 18:40 5185-2

AWA7022/Pr 08229048000188 dEtrAn to00213671 17/08/2018 11:05 5550-0

mVW5682/to 42978084200   dEtrAn to01085171 18/08/2018 22:00 5010-0

mWf1619/to 02755429127   AgEto  rE00315930 01/08/2018 22:30 5010-0

niZ8703/mt 22016341904   dEtrAn to00213674 17/08/2018 11:02 5550-0

ALf3264/Pr 11126328000175 AgEto  rE00288002 07/08/2018 20:40 6831-1

mWH3803/to 46902961620   dEtrAn to00214905 17/08/2018 11:10 5509-0

mVY8109/to 02754938141   dEtrAn to00213673 17/08/2018 11:01 5550-0

mWu0174/to 00728908271   AgEto  rE00315931 01/08/2018 23:10 5010-0

oLH9717/to 05005073175   dEtrAn to00205418 15/08/2018 08:23 5509-0

nKP5976/to 94987661187   dEtrAn to01108544 26/08/2018 02:50 5010-0

oLL8052/to 96041838004   dEtrAn to00214913 20/08/2018 10:13 5568-0

oLK3159/to 26474056004320 dEtrAn to00214912 20/08/2018 10:14 5568-0

QKH1897/to 25043514000155 dEtrAn to00214911 20/08/2018 10:14 5568-0

mWn8200/to 04147337112   AgEto  rE00274314 02/08/2018 18:40 5010-0

mXf0912/to 96837772287   dEtrAn to00214910 20/08/2018 10:14 5568-0

QKm1974/to 06682417136   dEtrAn to01128591 24/08/2018 10:40 5010-0

mVY9946/to 87983958153   dEtrAn to00222803 16/08/2018 16:14 5185-1

bcd2066/Pr 06149255000105 AgEto  rE00287986 07/08/2018 09:37 6823-1

gdt2226/go 01260132000115 dEtrAn to00222801 16/08/2018 17:02 5185-1

mVV8953/to 98409212234   AgEto  rE00274312 02/08/2018 18:20 6599-2

oYb6522/to 98185837104   dEtrAn to00149316 25/08/2018 21:41 5010-0

QKg3811/to 11434539000175 dEtrAn to00222819 16/08/2018 17:25 5185-1

oLH9067/to 07594892000145 AgEto  rE00288001 07/08/2018 19:40 6831-1

QKg0582/to 61290682399   dEtrAn to00157431 26/08/2018 22:30 5010-0

nsr2404/to 97716600125   dEtrAn to00222813 16/08/2018 17:20 5185-1

oLn5841/to 01729729304   AgEto  rE00274311 02/08/2018 18:20 5010-0

mWt7241/to 51751313115   dEtrAn to00222807 16/08/2018 17:17 5185-1

mWP4052/to 91654084115   AgEto  rE00287988 07/08/2018 13:41 6831-1

mWZ3811/to 01282362135   AgEto  rE00274310 02/08/2018 18:15 5045-0

mXf5460/to 50011278153   dEtrAn to00222806 16/08/2018 17:15 5185-1

oXc5141/mg 14869001000181 AgEto  rE00288550 07/08/2018 12:05 6840-2

QbV9108/mt 51356031153   dEtrAn to00323890 16/08/2018 11:15 5010-0

KEL8676/go 00672782138   dEtrAn to00222804 16/08/2018 17:15 5185-1

QKJ9007/to 09102041000244 dEtrAn to00215094 16/08/2018 17:07 5185-1

gAo6765/sP 08771243000305 AgEto  rE00288551 07/08/2018 18:00 6823-1

nsV0732/to 00620881143   dEtrAn to00213668 17/08/2018 11:14 5185-1

QbV9108/mt 51356031153   dEtrAn to00323891 16/08/2018 11:15 5118-0

QnW0462/mg 07976147002295 dEtrAn to00214962 15/08/2018 17:23 7633-1

Kdg6423/go 00123393183   AgEto  rE00297413 07/08/2018 20:45 6912-0

mWW2852/to 01790181160   dEtrAn to00205521 16/08/2018 15:41 7633-2

nKo7792/go 02648545190   dEtrAn to01085174 19/08/2018 19:30 6599-2

QKK2299/to 24877689168   dEtrAn to00215093 16/08/2018 17:05 7633-1

Kdg6423/go 00123393183   AgEto  rE00297412 07/08/2018 20:45 5169-1

mWW5593/to 39485625120   dEtrAn to00215091 16/08/2018 17:04 7633-2

Kdg6423/go 00123393183   AgEto  rE00297414 07/08/2018 20:45 5045-0

mVW5682/to 42978084200   dEtrAn to01085173 18/08/2018 22:00 6599-2

EgK1544/sP 29485600801   AgEto  rE00284274 07/08/2018 19:57 6823-1

oEH2113/mA 21622829000104 AgEto  rE00284273 07/08/2018 15:06 6823-1

ffi2151/sP 18803246000167 AgEto  rE00307601 07/08/2018 15:27 6823-1

ggs0272/sP 18803246000167 AgEto  rE00269596 07/08/2018 15:32 6823-1

mKu2564/sc 13782103000100 AgEto  rE00269728 07/08/2018 16:15 6831-1

iVm3678/rs 01428388000199 AgEto  rE00284272 07/08/2018 12:06 6823-1

nWJ1804/go 02096451000108 AgEto  rE00284271 07/08/2018 10:16 6823-1

miV4380/sc 85304723000137 AgEto  rE00300685 07/08/2018 06:49 6823-1

nKL8055/go 03086161116   AgEto  rE00297602 07/08/2018 01:18 7030-1

mWZ2445/to 75183242372   AgEto  rE00274309 02/08/2018 17:50 5010-0

oYc3931/to 03406389155   AgEto  rE00297603 07/08/2018 01:22 7030-1

mXE6431/to 79333338187   AgEto  rE00274308 02/08/2018 17:50 6599-2

cZb1673/go 05410617000107 AgEto  rE00287987 07/08/2018 17:00 6068-2

bAP3408/Pr 01937440000132 AgEto  rE00277797 07/08/2018 18:58 6270-0

mWf9483/to 00067085105   AgEto  rE00274307 02/08/2018 17:40 6599-2

oLK4652/to 15813005000100 AgEto  rE00277796 07/08/2018 11:45 6831-1

QKi1671/to 05785703190   AgEto  rE00274306 02/08/2018 17:35 5010-0

PQu6619/go 96748109191   AgEto  rE00277795 07/08/2018 10:20 6750-0

PQu6619/go 96748109191   AgEto  rE00277794 07/08/2018 10:20 6823-1

HJH2754/to 08905198627   AgEto  rE00274305 02/08/2018 17:30 6599-2

fsX0436/sP 16423007000156 AgEto  rE00277793 07/08/2018 09:30 6831-1

mWA6756/to 07765673000181 AgEto  rE00274304 02/08/2018 17:28 6599-2

nZW1601/to 64388298115   AgEto  rE00274303 02/08/2018 09:27 6599-2

oLJ5614/to 03315650136   AgEto  rE00274300 02/08/2018 09:35 5010-0

nJX5347/PA 80049613200   AgEto  rE00274299 02/08/2018 09:27 6599-2
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HPW3886/PA 53389425187   AgEto  rE00315988 01/08/2018 18:46 6769-0

nJX5347/PA 80049613200   AgEto  rE00274298 02/08/2018 09:27 5010-0

ngY9435/go 86207199120   AgEto  rE00281512 02/08/2018 18:32 6912-0

ngY9435/go 86207199120   AgEto  rE00281511 02/08/2018 18:32 5045-0

QKb2229/to 01204927413   AgEto  rE00281510 02/08/2018 11:48 5967-0

oYb2541/to 02915657190   AgEto  rE00281509 02/08/2018 11:02 5967-0

QKb3366/to 03126333192   AgEto  rE00277779 03/08/2018 08:30 6599-2

mVW5977/to 84313919104   AgEto  rE00277781 03/08/2018 08:42 6599-2

oLJ0622/to 13741187887   AgEto  rE00277782 03/08/2018 08:51 6599-2

Jgo6146/to 96387858100   AgEto  rE00277783 03/08/2018 09:08 6858-0

mWo1428/to 08865043172   AgEto  rE00277784 03/08/2018 09:38 6599-2

nWn5556/to 95918663134   AgEto  rE00277785 03/08/2018 09:45 6858-0

QKJ6100/to 18839193120   AgEto  rE00274329 04/08/2018 18:15 6599-2

QKd6896/to 03838940180   AgEto  rE00274351 04/08/2018 17:50 6610-2

QKd6896/to 03838940180   AgEto  rE00274352 04/08/2018 17:55 6599-2

mWm8246/to 00663659108   AgEto  rE00274315 04/08/2018 08:50 5010-0

mWo9834/to 43854001134   AgEto  rE00274316 04/08/2018 09:02 5010-0

mVQ4649/to 05085755162   AgEto  rE00274317 04/08/2018 09:10 5010-0

mVQ4649/to 05085755162   AgEto  rE00274318 04/08/2018 09:12 6599-2

mVP7834/to 30081203187   AgEto  rE00274319 04/08/2018 09:28 6599-2

ogu8111/go 92913512100   AgEto  rE00274321 04/08/2018 09:41 5010-0

ogu8111/go 92913512100   AgEto  rE00274322 04/08/2018 09:42 6599-2

mWf9561/to 95859322100   AgEto  rE00274324 04/08/2018 10:09 6599-2

duK0304/to 42577551134   AgEto  rE00274325 04/08/2018 10:20 6599-2

mVY0656/to 42206278200   AgEto  rE00274326 04/08/2018 10:34 5185-1

oYA1248/to 25289594191   AgEto  rE00274327 04/08/2018 10:43 5045-0

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 000297/2018

o departamento Estadual de trânsito, com base nas 
competências elencadas nos arts. 21 e 281 da Lei 9.503/97 - ctb, e 
também nas disposições da Lei nº 9.873/99, resolve dar ciência da 
imposição de penalidade de multa constantes do edital, dispondo até 
03/10/2018 para efetuar o pagamento com desconto de 20% (vinte por 
cento) e/ou, interpor, até a mesma data, recurso, que será julgado pela 
JAri. os dados das infrações de trânsito estão na seguinte ordem: 
Placa/uf; cPf/cnPJ; Órgão Autuador; nº Auto de infração; data do 
cometimento; Hora cometimento e código/desdobramento. demais 
informações podem ser obtidas através do endereço eletrônico multas@
detran.to.gov.br.

PLAcA/uf cPf/cnPJ Órgão Autuador nº Auto de 
infração

data do 
cometimento

Hora do 
cometimento

código/
desdobramento

oLL4949/to 01586586122   AgEto  rE00261886 01/07/2018 03:14 6971-0

mWr2197/to 41397045191   dEtrAn to00307912 16/07/2018 20:00 5010-0

QKc0374/to 16505301291   dEtrAn to00856940 18/07/2018 13:40 5010-0

oLH0591/to 05184026142   dEtrAn to00152510 07/07/2018 13:00 6912-0

Jod6033/bA 38885085172   dEtrAn to00962205 05/07/2018 20:10 5045-0

ntE5258/bA 02654435474   AgEto  rE00331029 01/07/2018 13:45 6831-1

mWL9159/to 95426876134   dEtrAn to01078241 13/07/2018 22:30 6912-0

nPK3686/bA 07826997000182 AgEto  rE00331031 01/07/2018 14:40 6831-1

ftK9698/sP 19393061000194 AgEto  rE00331032 01/07/2018 17:01 6831-1

QKA7684/to 87661411172   dEtrAn to00866384 15/07/2018 21:30 5010-0

mWu6265/to 01932331344   dEtrAn to00307910 15/07/2018 14:55 6912-0

miV6340/sc 85304723000137 AgEto  rE00330514 01/07/2018 07:04 6823-1

AJd5108/to 58928766168   dEtrAn to00308159 19/07/2018 02:30 6912-0

ouV5825/mt 01548238000119 AgEto  rE00330515 01/07/2018 07:44 6823-1

onH8540/sP 21815074000156 AgEto  rE00330516 01/07/2018 08:01 6823-1

oLn6876/to 04310211127   dEtrAn to00308073 20/07/2018 16:30 6912-0

nWJ1804/go 02096451000108 AgEto  rE00330517 01/07/2018 11:45 6823-1

mWs5709/to 80592600149   dEtrAn to00308072 14/07/2018 13:40 5010-0

mmL8935/sc 03272063000195 AgEto  rE00330518 01/07/2018 14:04 6823-1

miV3580/sc 85304723000137 AgEto  rE00330519 01/07/2018 16:34 6823-1

cKY4684/to 01127418190   dEtrAn to00856925 15/07/2018 20:15 6548-0

onZ7436/go 05992983000103 AgEto  rE00331036 02/07/2018 13:41 6068-2

dPf0888/sP 65404857000112 AgEto  rE00331034 02/07/2018 10:30 6823-1

QKL0793/to 37597457000135 AgEto  rE00331033 02/07/2018 07:40 6831-1

QKg4388/to 52082563120   dEtrAn to00135127 09/07/2018 08:30 5045-0

mWZ6002/to 04501393000178 AgEto  rE00331035 02/07/2018 12:46 6831-1

nsW6750/PA 76981002272   AgEto  rE00330520 02/07/2018 09:40 6823-1

JEH7185/go 83408339104   dEtrAn to01078238 13/07/2018 22:00 6530-0

mWr2197/to 41397045191   dEtrAn to00307914 16/07/2018 20:00 7056-2

Aif0244/Pr 78804499000187 AgEto  rE00330521 02/07/2018 09:57 6823-1

mVW9384/to 25320076215   dEtrAn to00308071 12/07/2018 14:20 5738-0

AHr1336/Pr 11451781000157 AgEto  rE00330522 02/07/2018 10:47 6823-1

mWr2197/to 41397045191   dEtrAn to00307916 16/07/2018 20:00 5835-0

Qit3214/sc 78217809000167 AgEto  rE00330525 02/07/2018 11:54 6823-1

nWE6784/go 02096451000108 AgEto  rE00330526 02/07/2018 12:08 6823-1

Jod6033/bA 38885085172   dEtrAn to00962203 05/07/2018 19:54 6939-2

iVK5877/rs 93030567000191 AgEto  rE00330523 02/07/2018 11:13 6823-1

oYA6116/to 61759015172   dEtrAn to00237768 10/07/2018 19:10 7030-1

QKf2633/to 96528460159   dEtrAn to01012743 05/07/2018 11:00 5541-1

mWr2197/to 41397045191   dEtrAn to00307913 16/07/2018 20:00 6599-2

mXb6269/to 01931217190   dEtrAn to00971873 04/07/2018 19:00 5460-0

JKA4259/to 15859827334   dEtrAn to00047560 20/07/2018 01:40 6599-2

mVo7939/to 93528213191   dEtrAn to01088407 05/07/2018 11:20 5452-2

HoE3708/mg 95708740159   dEtrAn to01078201 12/07/2018 11:10 5541-1

QKg6674/to 91256020397   dEtrAn to01078202 12/07/2018 11:10 5541-1

nWt7422/mA 19903731191   dEtrAn to01034426 05/07/2018 09:14 5541-1

JEH7185/go 83408339104   dEtrAn to00078239 15/07/2018 22:00 6599-2

omX3968/go 18937616149   dEtrAn to01113277 01/07/2018 18:20 5550-0

Jod6033/bA 38885085172   dEtrAn to00962204 05/07/2018 20:00 6599-2

nKs1992/to 00443269122   dEtrAn to01107735 05/07/2018 08:40 5541-1

mWu4373/to 29175887134   dEtrAn to00048960 14/07/2018 23:45 6599-2

JEH7185/go 83408339104   dEtrAn to01078209 14/07/2018 16:40 5479-0

KKY4378/to 04427370179   dEtrAn to00174535 07/07/2018 13:47 5487-0

nEJ7623/to 72458828191   dEtrAn to00218243 12/07/2018 10:56 5410-0

mVs7101/to 27943780310   dEtrAn to00866383 15/07/2018 21:30 6599-2

QEt3943/PA 03633047204   dEtrAn to00218242 12/07/2018 10:35 5410-0

mXd1269/to 23689960363   dEtrAn to00218241 12/07/2018 10:35 5410-0

cfX3696/sP 86931679872   dEtrAn to00957231 14/07/2018 22:50 6599-2

otb6394/to 24232989000208 dEtrAn to01088507 09/07/2018 17:05 5460-0

mWV1033/to 42834961204   dEtrAn to00212831 22/07/2018 20:00 6599-2

Qct9731/mt 23644230153   dEtrAn to00923598 24/07/2018 13:51 5541-1

mVX1302/to 38908549153   dEtrAn to00157426 26/07/2018 00:30 5010-0

JKE5917/to 15808734053   dEtrAn to00211585 23/07/2018 07:51 5185-1

PAd8293/df 22480366120   dEtrAn to00211587 23/07/2018 09:05 7633-1

oYA2373/mt 88881075172   dEtrAn to00211588 23/07/2018 09:21 7633-1

QKA7497/to 04990979125   dEtrAn to00211589 23/07/2018 11:48 7633-1

mWu9292/to 97461946153   dEtrAn to00960847 06/07/2018 11:13 6599-2

isb0315/rs 01790262089   dEtrAn to00211590 23/07/2018 12:02 7633-1

omW0227/go 09041676000106 AgEto  rE00277714 02/07/2018 09:30 6831-1

onP5820/go 02312244000135 AgEto  rE00271228 02/07/2018 08:10 6831-1

PKo8047/bA 20686626000100 AgEto  rE00330527 02/07/2018 14:13 6823-1

oJf2297/mt 26986400000101 AgEto  rE00330528 02/07/2018 19:28 6823-1

oLm3187/to 07929567000196 AgEto  rE00270621 02/07/2018 07:54 6831-1

mLm2230/sc 28421637000170 AgEto  rE00270225 02/07/2018 18:42 6823-1

oZn6252/bA 08359180000104 AgEto  rE00270226 02/07/2018 18:40 6971-0

oZn6252/bA 08359180000104 AgEto  rE00270228 02/07/2018 18:40 6980-0

omL2464/go 03408738000180 AgEto  rE00270229 02/07/2018 18:40 6980-0

gsu2070/to 00682045586   AgEto  rE00287919 02/07/2018 20:15 6831-1

JJZ5090/to 97539902191   AgEto  rE00287916 02/07/2018 13:45 6831-1

Kdf1334/go 02858680000104 AgEto  rE00287917 02/07/2018 14:10 6068-2

oKr5226/bA 05296590000670 AgEto  rE00287915 02/07/2018 12:00 6823-1

omL2464/go 03408738000180 AgEto  rE00270230 02/07/2018 18:40 6971-0

PrK5721/go 27422227000181 AgEto  rE00270231 02/07/2018 18:40 6971-0

PrK5721/go 27422227000181 AgEto  rE00270233 02/07/2018 18:40 6980-0

mWP3763/to 05387646000197 AgEto  rE00270622 02/07/2018 13:24 6556-1

oLn0536/to 13928290000180 AgEto  rE00270624 02/07/2018 16:52 6831-1

KAP7978/go 47668997172   AgEto  rE00270625 02/07/2018 17:59 6831-1

cmP2421/to 18345701000128 AgEto  rE00270623 02/07/2018 16:40 5037-1

QKA5414/to 04501393000178 AgEto  rE00331039 03/07/2018 13:38 6831-1

mXg2495/to 04501393000178 AgEto  rE00331037 03/07/2018 06:31 6840-2

cLK8685/sP 10412573000186 AgEto  rE00223304 03/07/2018 16:50 6068-2

mJJ8519/sc 09577896000140 AgEto  rE00331040 03/07/2018 16:53 6068-2

bbZ7314/Pr 13526589000108 AgEto  rE00277715 03/07/2018 06:30 6750-0

fWg9437/sP 74236480000120 AgEto  rE00287923 03/07/2018 14:00 6831-1

fWg9437/sP 74236480000120 AgEto  rE00287922 03/07/2018 14:00 6823-1

oLJ5997/to 02027927905   AgEto  rE00287921 03/07/2018 11:34 6270-0

gXH0761/sP 10509668000112 AgEto  rE00223703 03/07/2018 16:51 6068-2

oun0729/bA 13116265810   AgEto  rE00270234 03/07/2018 20:19 6971-0

IGEPREV-TOCANTINS

PORTARIA Nº 1108, DE 09 DE AGOSTO DE 2018.

Dispõe sobre a retificação da portaria que concedeu 
o benefício de Pensão por morte do ex-segurado 
Roberny Costa Santos.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “c”,  
da Lei Estadual nº 1.614, de 04 de outubro de 2005;
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rEsoLVE:

Art. 1º ANULAR a exclusão da beneficiária JEANE ALVES 
costA, efetuada por meio da Portaria nº 676/2013, de 27 de agosto de 
2013, publicada no Diário Oficial do Estado nº 3.954, de 05 de setembro 
de 2013.

Art. 2º rEtificAr a Portaria nº 689/rEt, de 22 de outubro de 
2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.492, de 06 de novembro 
de 2015, a fim de incluir no rol de dependentes do ex-segurado, a 
companheira JEAnE ALVEs costA, com base no que consta dos autos 
nº 2017.07.1031P.

Art. 3º EstAbELEcEr a seguinte redistribuição das cotas do 
benefício:

I - JEANE ALVES COSTA, em caráter vitalício - 50% (cinquenta 
por cento) até 19/01/2030, e 100% (cem por cento) a partir de 20/01/2030.

ii - gAbriEL costA sAntos, em caráter temporário - 25% 
(vinte e cinco por cento) até 24/06/2023.

iii - mAriAnA costA sAntos, em caráter temporário - 25% 
(vinte e cinco por cento) até 24/06/2023, e 50% (cinquenta por cento) de 
25/06/2023 a 19/01/2030.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1117, DE 16 DE AGOSTO DE 2018.
(Republicada para correção)

Dispõe sobre a retificação da aposentadoria de Marciel 
urbano de Andrade.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo os termos da Portaria nº 768, de 22 de junho 
de 2018, publicada no Diário Oficial nº 5.141, de 26 de junho de 2018.

rEsoLVE:

Art. 1º rEtificAr a Portaria nº 323/AP, de 19 de abril de 2016, 
publicada no Diário Oficial nº 4.615, de 06 de maio de 2016, referente 
ao segurado mArciEL urbAno dE AndrAdE, para considerá-lo 
enquadrado no cargo de Agente de Polícia, classe iii, referência “L”, 
conforme consta do processo nº 2018.04.000356r1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 06 de maio de 2016.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1126, DE 16 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
do segurado marcio Antonio di Pietro.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr ao segurado mArcio Antonio di 
PiEtro, matrícula nº 198563/4, repórter fotográfico, Padrão iV, 
referência L, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro geral 
de servidores do Poder Executivo, com lotação na secretaria da 
comunicação social, o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo 
de contribuição, calculado de forma integral, no valor de r$ 11.539,71, 
reajustado por paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de 
ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do 
processo nº 2018.04.203832P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1133, DE 16 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão de isenção da contribuição 
Previdenciária da segurada cléia morais oliveira 
damacena.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
consoante dispõe os arts. 20, inciso iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho 
de 2008, e

considErAndo o disposto no art. 14, iV e no art. 52, §2º, da 
Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §21 da 
constituição federal de 1988;

rEsoLVE:

Art. 1º considErAr, a partir de 09 de fevereiro de 2018, 
os proventos da segurada cLÉiA morAis oLiVEirA dAmAcEnA, 
aposentada por meio da Portaria nº 283/2017/gEcorE/AP/sW, de 24 
de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.985, de 
07 de novembro de 2017, isentos da contribuição Previdenciária até 
o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de Previdência social, com base no que consta do processo nº 
2017.45.1103468PA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 09 de fevereiro de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1142, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada maria do socorro Vieira da silva.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, § 1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada mAriA do socorro ViEirA 
dA siLVA, matrícula nº 270602/2, Auxiliar de serviços gerais, Padrão iV, 
referência g, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro geral de 
servidores do Poder Executivo, com lotação na secretaria da Educação, 
Juventude e Esportes, o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo 
de contribuição, calculado de forma integral, no valor de r$ 2.011,87, 
reajustado por paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de 
ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do 
processo nº 2018.04.204404P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1143, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada maria d´Abadia ramalho dos santos.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, § 1º e § 2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;
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considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada mAriA d´AbAdiA rAmALHo 
dos sAntos, matrícula nº 267561/3, Professor da Educação básica, 
nível i, referência d, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro do 
magistério, com lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, 
calculado de forma integral, no valor de r$ 4.927,46, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido 
os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do processo nº 
2018.04.203723P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1144, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada roseane Jacinto Lima de sá.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada rosEAnE JAcinto LimA 
dE sÁ, matrícula nº 469753/2, Professor da Educação básica, nível 
i, referência E, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro do 
magistério, com lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, 
calculado de forma integral, no valor de r$ 5.124,63, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido 
os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do processo nº 
2018.04.204878P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1145, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada Zelma faria de Almeida.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 45, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei nº 1.614, de 4 de 
outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 3º, i, ii e iii, parágrafo único, da 
Emenda constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada ZELmA fAriA dE ALmEidA, 
matrícula nº 647369/2, no cargo de Professor normalista, nível iii, 
referência c, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro do 
magistério, com lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, 
calculado de forma integral, no valor de r$ 4.611,09, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido 
os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do processo nº 
2018.04.204050P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1146, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada Jemima gertrudes barreira cavalcante.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 45, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei nº 1.614, de 4 de 
outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 3º, i, ii e iii, parágrafo único, da 
Emenda constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada JEmimA gErtrudEs 
bArrEirA cAVALcAntE, matrícula nº 514096/1, Professor da Educação 
básica, nível ii, referência E, carga horária 180 horas, pertencente 
ao Quadro do magistério, com lotação na secretaria da Educação, 
Juventude e Esportes, o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo 
de contribuição, calculado de forma integral, no valor de r$ 5.545,01, 
reajustado por paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de 
ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do 
processo nº 2018.04.204436P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1147, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada iêda ferreira dos santos.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 59; 
e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §5º, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada iÊdA fErrEirA dos sAntos, 
matrícula nº 409124/4, no cargo de Professor da Educação básica, nível ii,  
referência d, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro do 
magistério, com lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, 
calculado de forma integral, no valor de r$ 5.330,48, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido 
os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do processo nº 
2018.04.204162P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1149, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada Ednaura Alves costa.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 59; 
e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §5º, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;
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rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada EdnAurA ALVEs costA, 
matrícula nº 910251/4, Professor normalista, nível iii, referência c, 
carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro do magistério, com 
lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, o benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, calculado de forma 
integral, no valor de r$ 4.611,09, reajustado por paridade e custeado pelo 
Plano financeiro, em razão de ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, 
com base no que consta do processo nº 2018.04.204588P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1151, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada maria da glória Pereira Alves.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 45, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei nº 1.614, de 4 de 
outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 3º, i, ii e iii, parágrafo único, da 
Emenda constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada mAriA dA gLÓriA PErEirA 
ALVEs, matrícula nº 363951/1, Auxiliar de serviços gerais, Padrão iii,  
referência K, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro geral 
de servidores do Poder Executivo, com lotação na secretaria do 
desenvolvimento Econômico, ciência, tecnologia, turismo e cultura, 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, 
calculado de forma integral, no valor de r$ 2.011,84, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido 
os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do processo nº 
2018.04.205031P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1152, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a transferência para a reserva 
remunerada do segurado Américo de Andrade 
ribeiro.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “b”; 
no art. 55, parágrafo único; nos arts. 56 e 57; no art. 59 e no art. 75, i e 
ii, §1º e §2º, i e ii, “b”, todos da Lei Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo o que estabelece: o art. 68, iii, “g”, “h”, item 1;  
os arts. 80, i, e 81, §§1º e 2º; o art. 85, Vi, §3º, i, “a” e “b”, iii e iV; os arts. 
121, i, e 122, i; todos da Lei Estadual nº 2.578/2012;

considErAndo as disposições contidas no art. 42, §1º, da 
constituição federal de 1988;

rEsoLVE:

Art. 1º trAnsfErir para a reserva remunerada o segurado 
AmÉrico dE AndrAdE ribEiro, matrícula nº 417078/1, na graduação 
de Primeiro sargento, referência i, carga horária 180 horas, pertencente 
ao Quadro de Praças Policiais militares, com lotação na Polícia militar 
do Estado do tocantins, com benefício calculado de forma integral, na 
ordem de r$ 10.843,66, reajustado por paridade e custeado pelo Plano 
financeiro, em razão de ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, com 
base no que consta do processo nº 2018.16.204453P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1153, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a transferência para a reserva 
remunerada do segurado Paulo roberto morais 
costa.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “b”; 
no art. 55, parágrafo único; nos arts. 56 e 57; no art. 59 e no art. 75, i e 
ii, §1º e §2º, i e ii, “b”, todos da Lei Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo o que estabelece: o art. 68, iii, “g”, “h”, item 1;  
os arts. 80, i, e 81, §§1º e 2º; o art. 85, Vi, §3º, i, “a” e “b”, iii e iV; os arts. 
121, i, e 122, i; todos da Lei Estadual nº 2.578/2012;

considErAndo as disposições contidas no art. 42, §1º, da 
constituição federal de 1988;

rEsoLVE:

Art. 1º trAnsfErir para a reserva remunerada o segurado 
PAuLo robErto morAis costA, matrícula nº 684767/1, na 
graduação de Primeiro sargento, referência i, carga horária 180 horas, 
pertencente ao Quadro de Praças Policiais militares, com lotação na 
Polícia militar do Estado do tocantins, com benefício calculado de forma 
integral, na ordem de r$ 10.843,66, reajustado por paridade e custeado 
pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido os requisitos exigidos 
por Lei, com base no que consta do processo nº 2018.16.204772P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1154, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a transferência para a reserva 
remunerada do segurado domingos Veleda.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “b”; 
no art. 55, parágrafo único; nos arts. 56 e 57; no art. 59 e no art. 75, i e ii,  
§1º e §2º, i e ii, “b”, todos da Lei Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo o que estabelece: o art. 68, iii, “g”, “h”, item 1;  
os arts. 80, i, e 81, §§1º e 2º; o art. 85, Vi, §3º, i, “a” e “b”, iii e iV; os arts. 
121, i, e 122, i; todos da Lei Estadual nº 2.578/2012;

considErAndo as disposições contidas no art. 42, §1º, da 
constituição federal de 1988;

rEsoLVE:

Art. 1º trAnsfErir para a reserva remunerada o segurado 
domingos VELEdA, matrícula nº 481390/1, na graduação de Primeiro 
sargento, referência J, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro 
de Praças Policiais militares, com lotação na Polícia militar do Estado do 
tocantins, com benefício calculado de forma integral, na ordem de r$ 
11.385,83, reajustado por paridade e custeado pelo Plano financeiro, em 
razão de ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, com base no que 
consta do processo nº 2018.16.204470P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1156, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada fátima dias da silva ferreira.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, § 1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 59;  
e no art. 75, i e ii, § 1º e § 2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;
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considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada fÁtimA diAs dA siLVA 
fErrEirA, matrícula nº 262459/1, Assistente Administrativo, Padrão Viii,  
referência K, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro geral de 
servidores do Poder Executivo, com lotação na secretaria da saúde, 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, 
calculado de forma integral, no valor de r$ 4.476,88, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido 
os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do processo nº 
2018.04.204109P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1158, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão de isenção de imposto 
de renda e contribuição Previdenciária do segurado 
Juarez carlos de carvalho.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
consoante dispõe os arts. 20, inciso iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho 
de 2008, e

considErAndo o disposto no art. 14, iV e no art. 52, §2º, da 
Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005;

considErAndo o disposto: no art. 6º, XiV, da Lei federal 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988; no art. 39, XXXiii, §§4º e 5º, do 
decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 - regulamento do imposto 
sobre a Renda (RIR/1999); no art. 30, §1º, da Lei Federal nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995 e no art. 40, §21 da constituição federal de 1988;

rEsoLVE:

Art. 1º considErAr, a partir de 09 de março de 2018, os 
proventos do segurado JuArEZ cArLos dE cArVALHo, aposentado 
por meio da Portaria nº 35/2017/gEcorE/AP/sW, de 1º de setembro 
de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.946, de 04 de 
setembro de 2017, isentos do imposto de renda - Pessoa física, e da 
contribuição Previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de Previdência social, com base no 
que consta do processo nº 2017.45.1103374PA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 09 de março de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1160, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada dorinha francisca da silva.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo os termos da decisão judicial constante dos 
autos nº 1361-92.2017.4.01.4300, da 1ª Vara federal da seção Judiciária 
do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada dorinHA frAnciscA dA 
siLVA, matrícula nº 163570-1, Auxiliar de serviços gerais, Padrão iii, 
referência “J”, carga horária 180 horas, o benefício de Aposentadoria 
Voluntária por tempo de contribuição, calculado de forma integral, no 
valor de r$ 1.340,64, reajustado por paridade e custeado pelo Plano 
financeiro, com base no que consta do processo nº 2018.04.205454P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 17 de outubro de 2011.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1169, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada maria rita de cássia Pelizari Labanca.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada mAriA ritA dE cÁssiA 
PELiZAri LAbAncA, matrícula nº 56823/1, Professor normalista, nível i,  
referência E, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro do 
magistério, com lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, 
calculado de forma integral, no valor de r$ 2.227,53, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido 
os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do processo nº 
2018.04.204670P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

ProcEsso nº: 2017.45.1103647PA
intErEssAdo: JosÉ Justino mEndonÇA dE ArAÚJo
Assunto: isenção de imposto de renda e contribuição Previdenciária

DESPACHO Nº 108/2018/GABPRES.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso dE suAs AtribuiÇÕEs 
LEgAis, E com bAsE nA documEntAÇÃo constAntE dos 
Autos, EsPEciALmEntE mAnifEstAÇÃo dA ProcurAdoriA 
do EstAdo do tocAntins, obJEto do PArEcEr dE fLs. “sPA” 
nº 1200/2018 rAtificAdo PELo dEsPAcHo “scE” nº 1836/2018 E 
AProVAdo PELo dEsPAcHo “scE/gAb” nº 1836/2018, rEsoLVE:

i - indEfErir o pedido de isenção de imposto de renda 
e contribuição Previdenciária requerido pelo sr. JosÉ Justino 
mEndonÇA dE ArAÚJo, em razão da impossibilidade jurídica do pedido.

ii - notificAr o requerente para, querendo, exercer o direito 
ao contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 dias, a contar da data 
de publicação deste despacho no Diário Oficial do Estado.

gAbinEtE do PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo 
PrEVidEnciÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas, aos 10 
dias de julho de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

ProcEsso nº: 2017.07.00957r1
intErEssAdo: gAbriEL rodriguEs siLVA
EX-sEgurAdo: cÂndido JosÉ PErEirA dA siLVA
Assunto: rEVisÃo dE PEnsÃo Por mortE

DESPACHO Nº 450/GABPRES

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
com base na documentação constante dos autos, especialmente a 
manifestação jurídica da douta Procuradoria-geral do Estado, objeto 
do Parecer “sPA” nº 1.571/2018, de 24 de julho de 2018, aprovado pelo 
despacho “scE/gAb” nº 2263/2018, de 25 de junho de 2018, resolve:

i - indEfErir o pedido de revisão de Pensão por morte em 
razão da impossibilidade jurídica.

ii - notificAr o interessado para, querendo, exercer o direito 
ao contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 dias, a contar da data 
de publicação deste despacho no Diário Oficial do Estado.

gAbinEtE dA PrEsidÊnciA do instituto dE gEstÃo 
PrEVidEnciÁriA do EstAdo do tocAntins, Palmas, aos 21 dias 
do mês de agosto do ano de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente
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ProcEsso nº: 2018.16.00264r1
intErEssAdA: rosA inÊs dE souZA sAntos cArmo
Assunto: rEVisÃo dE rEsErVA rEmunErAdA

DESPACHO Nº 452/2018/GABPRES

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
com base na documentação constante dos autos, especialmente a 
manifestação jurídica da douta Procuradoria-geral do Estado, objeto 
do Parecer “sPA” nº 1364/2018, de 27 de junho de 2018, aprovado pelo 
despacho “scE/gAb” nº 2022/2018, de 03 de julho de 2018, resolve:

i - indEfErir o pedido de revisão de reserva remunerada 
em razão da impossibilidade jurídica.

ii - notificAr a interessada para, querendo, exercer o direito 
ao contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 dias, a contar da data 
de publicação deste despacho no Diário Oficial do Estado.

gAbinEtE dA PrEsidÊnciA do instituto dE gEstÃo 
PrEVidEnciÁriA do EstAdo do tocAntins, Palmas, aos 21 dias 
do mês de agosto do ano de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

ProcEsso nº: 2017.04.203686P
intErEssAdA: mAriA nEuZA bELEZA bArros
Assunto: APosEntAdoriA VoLuntÁriA Por tEmPo dE 
contribuiÇÃo

DESPACHO Nº 459/2018/GABPRES

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
com base na documentação constante dos autos, especialmente a 
manifestação jurídica da douta Procuradoria-geral do Estado, objeto 
do Parecer “sPA” nº 1545/2018, de 17 de julho de 2018, aprovado pelo 
despacho “scE/gAb” nº 2224/2018, de 18 de julho de 2018, resolve:

i - indEfErir o pedido de Aposentadoria Voluntária por tempo 
de contribuição em razão da impossibilidade jurídica.

ii - notificAr a interessada para, querendo, exercer o direito 
ao contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 dias, a contar da data 
de publicação deste despacho no Diário Oficial do Estado.

gAbinEtE dA PrEsidÊnciA do instituto dE gEstÃo 
PrEVidEnciÁriA do EstAdo do tocAntins, Palmas, aos 22 dias 
do mês de agosto do ano de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

ProcEsso nº: 2017.45.1002862PA
intErEssAdo: JosiVAn ribEiro dE souZA
Assunto: isEnÇÃo dE imPosto dE rEndA E contribuiÇÃo 
PrEVidEnciÁriA

DESPACHO Nº 476/2018/GABPRES

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
com base na documentação constante dos autos, especialmente a 
manifestação jurídica da douta Procuradoria-geral do Estado, objeto 
do despacho de 09 de janeiro de 2018, aprovado pelo despacho “scE/
gAb” nº 078/2018, de 10 de janeiro de 2018, e considerando o princípio 
da publicidade, resolve:

i - tornAr PÚbLico o indEfErimEnto do pedido de 
isenção de imposto de renda e contribuição Previdenciária, que se deu 
por meio do despacho nº 36/2018, de 15 de janeiro de 2018, em razão 
da impossibilidade jurídica.

ii - notificAr o interessado para, querendo, exercer o direito 
ao contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 dias, a contar da data 
de publicação deste despacho no Diário Oficial do Estado.

gAbinEtE dA PrEsidÊnciA do instituto dE gEstÃo 
PrEVidEnciÁriA do EstAdo do tocAntins, Palmas, aos 27 dias 
do mês de agosto do ano de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

ProcEsso nº: 2018.07.204244P
rEQuErEntE: HiLdEtE ALVEs dos sAntos
EX-sEgurAdo: ArnALdo iZidio cEsAr
Assunto: Pensão por morte

DESPACHO Nº 821/2018/GABPRES/SW

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
com base na documentação constante nos autos, especialmente a 
manifestação da Procuradoria-geral do Estado do tocantins por meio do 
PARECER “SPA” Nº 834/2018 às fls. 39/46, ratificada pelo DESPACHO 
“scE” nº 1353/2018 e aprovado pelo dEsPAcHo “scE/gAb” nº 
1353/2018, do Procurador-Geral do Estado, respectivamente às fls. 
47/48, resolve:

i - indEfErir o pedido do benefício de pensão por morte 
formulado pela senhora Hildete Alves dos santos, em razão da ausência 
de elementos suficientes para demonstrar a qualidade de companheira 
à data do óbito do ex-segurado.

ii - notificAr a requerente para, querendo, exercer o direito 
ao contraditório e ampla defesa, no prazo de 15 dias, a contar da data da 
publicação deste despacho no Diário Oficial do Estado.

gAbinEtE do PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo 
PrEVidEnciÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas, aos 18 
dias do mês de maio de 2018.

sharlles fernando bezerra Lima
Presidente

NATURATINS

PORTARIA NATURATINS Nº 327, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o PrEsidEntE do instituto nAturEZA do tocAntins 
- nAturAtins, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 1286 - NM, publicado no Diário Oficial nº 5.163, de 26 de julho 
de 2018, e consoante o disposto no art. 35 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE;

Art. 1º dEsignAr, sem ônus, a servidora tHuriA siLVA 
rEis, matrícula nº 1290002/1, inspetora de recursos naturais, para 
responder interinamente pela Agência regional de Araguatins - to, a 
partir de 1º/08/2018.

marcelo falcão soares
Presidente

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 148/2018

rEf: termo de compromisso que entre si celebram o instituto 
nAturEZA do tocAntins - nAturAtins e sAntos AgroPEcuÁriA
obJEto: estabelecer prazos e padrões para a regularização ambiental 
do imóvel rural.
dAtA dA AssinAturA: 29 de agosto 2018;
VIGÊNCIA: O presente instrumento vigerá por até 01 (um) ano, contado 
da data de sua assinatura, período no qual se procederá a análise final da 
proposta registrada no sistema de informação para gestão do cadastro 
Ambiental Rural sob CAR/TO nº 216192, culminando com a firmatura do 
PrA, em que serão estabelecidos e legitimados os quantitativos de áreas 
a serem regularizadas, decorrente da validação final da(s) proposta (s) 
ou repactuação de igual instrumento, podendo ser prorrogado por igual 
período e/ou alterado por meio de celebração de termo aditivo.
signAtÁrios: - marcelo falcão soares: Presidente/compromitente;
- santos Agropecuária: compromissado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

rEf: 3º termo Aditivo ao termo de cooperação técnica nº 08/2016, 
celebrado entre instituto de natureza do tocantins - nAturAtins, a 
PrEfEiturA municiPAL dE Porto nAcionAL/to e a AssociAÇÃo 
APA LAgo dE PALmAs.
OBJETO: Prorrogar por mais 24 (vinte e quatro) meses, de vigência o 
termo de cooperação técnica celebrado entre as partes, em 28 de junho 
de 2016, o qual vigerá até 1º de julho de 2020.
dAtA dA AssinAturA: 14 de junho de 2018;
VIGÊNCIA: O presente instrumento vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados da data da assinatura.
signAtÁrios: - marcelo falcão soares: Presidente/compromitente;
- Prefeitura municipal de Porto nacional/to e Associação APA Lago de 
Palmas: compromissados.
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EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4345-2018.

AnuEntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
AnuÊnciA: comPAnHiA dE sAnEAmEnto do tocAntins - 
sAnEAtins.
cnPJ/cPf: 25.089.509/0001-83
ProcEsso: 1018-2017-A
LocALiZAÇÃo PoÇo: utm 746.424 E, 8.911.809 n, fuso 22L
VAZÃo ProJEtAdA: 32,00 m³/H, 24 H/diA.
finALidAdE: AbAstEcimEnto PÚbLico dA cidAdE dE 
bArroLÂndiA.
VigÊnciA: 180 diAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4419-2018.

AnuEntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
AnuÊnciA: PrEfEiturA municiPAL dE concEiÇÃo do 
tocAntins.
cnPJ/cPf: 01.067.149/0001-50
ProcEsso: 3795-2017-A
LocALiZAÇÃo PoÇo: utm 265.525 E, 8.674.121 n, fuso 23L
VAZÃo ProJEtAdA: 12,50 m³/H, 4 H/diA.
finALidAdE: AbAstEcimEnto PÚbLico.
VigÊnciA: 180 diAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4420-2018.

AnuEntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
AnuÊnciA: PrEfEiturA municiPAL dE concEiÇÃo do 
tocAntins.
cnPJ/cPf: 01.067.149/0001-50
ProcEsso: 3796-2016-A
LocALiZAÇÃo PoÇo: utm 258.018 E, 8.654.883 n, fuso 23L
VAZÃo ProJEtAdA: 12,50 m³/H, 4 H/diA.
finALidAdE: AbAstEcimEnto PÚbLico.
VigÊnciA: 180 diAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4421-2018.

AnuEntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
AnuÊnciA: PrEfEiturA municiPAL dE concEiÇÃo do 
tocAntins.
cnPJ/cPf: 01.067.149/0001-50
ProcEsso: 3797-2016-A
LocALiZAÇÃo PoÇo: utm 263.142 E, 8.646.562 n, fuso 23L
VAZÃo ProJEtAdA: 12,50 m³/H, 4 H/diA.
finALidAdE: AbAstEcimEnto PÚbLico.
VigÊnciA: 180 diAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4431-2018.

AnuEntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
AnuÊnciA: comPAnHiA dE sAnEAmEnto do tocAntins - brK/
sAnEAtins.
cnPJ/cPf: 25.089.509/0001-83
ProcEsso: 531-2006
LocALiZAÇÃo PoÇo: utm, fuso 22L 777.507 E/9.109.084 n
VAZÃo ProJEtAdA: 40 m³/H, 18 H/diA.
finALidAdE: AbAstEcimEnto PÚbLico dA cidAdE dE coLinAs-to. 
VigÊnciA: 180 diAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4459-2018.

AnuEntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
AnuÊnciA: AntoniA mAriA mELo PErEirA
cnPJ/cPf: 002.024.251-42
ProcEsso: 2501-2018-A
LocALiZAÇÃo PoÇo: utm 180.458 E, 8.873.297 n, fuso 23L
VAZÃo ProJEtAdA: 2 m³/H, 4 H/diA.
finALidAdE: AbAstEcimEnto dA sEdE.
VigÊnciA: 180 diAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4488-2018.

AnuEntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
AnuÊnciA: dAniEL cArVALHo dos sAntos
cnPJ/cPf: 040.364.171-34
ProcEsso: 2419-2018-A
LocALiZAÇÃo PoÇo: utm 792.662,95 E, 8.866.090,15 n, fuso 22L
VAZÃo ProJEtAdA: 1 m³/H, 6 H/diA.
finALidAdE: AbAstEcimEnto dA PiscinA.
VigÊnciA: 180 diAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4527-2018.

AnuEntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
AnuÊnciA: comPAnHiA dE sAnEAmEnto do tocAntins - 
sAnEAtins
cnPJ/cPf: 25.089.509/0001-83
ProcEsso: 205-2001
LocALiZAÇÃo PoÇo: utm X: 729.428 E : 8.871.482 n fuso: 22
VAZÃo ProJEtAdA: 30,00 m³/H, 24,00 H/diA.
finALidAdE: AbAstEcimEnto PÚbLico dA cidAdE dE PArAÍso 
do tocAntins
VigÊnciA: 180 diAs

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4355/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: PAuLA E PAuLA LtdA - mAdEirEirA sÃo sEbAstiÃo
cPf: 38.143.707/0001-20
ProcEsso: 3903-2016-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: guruPi - to
mAnAnciAL: AQuÍfEro ProVÍnciA tocAntins.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 711502,04 E/8702659,81 n, 
fuso 22L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 1,20 m³/diA
rEgimE: 0,50 m³/H; 2,4 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: sErViÇos sEm consumo HumAno
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4368/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: foco AgronEgÓcio LtdA
cPf: 17.166.865/0008-00
ProcEsso: 1164-2018-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: guruPi - to
mAnAnciAL: AQuÍfEro ProVÍnciA tocAntins.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 708043,26 E/8699899,59 n, 
fuso 22L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 8,00 m³/diA
rEgimE: 2,00 m³/H; 04 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: sErViÇos com consumo HumAno
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4372/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: EdEr tofoLi
cPf/cnPJ: 503.120.659-49
ProcEsso: 4297-2017-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: PEdro Afonso - to
mAnAnciAL: AQuÍfEro PimEntEirAs.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 183200 E/8969059 n, fuso 23L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 4,00 m³/diA
rEgimE: 2,00 m³/H; 02 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: sErViÇos com consumo HumAno
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4390/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: frAncisco PALmEirA nEto
cPf/cnPJ: 812.303.461-04
ProcEsso: 830-2018-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: combinAdo - to
mAnAnciAL: AQuÍfEro bAmbuÍ.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 332158.79 E/8583159.04 n, 
fuso 23L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 12,00 m³/diA
rEgimE: 1,20 m³/H; 10,0 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: LAVAgEm dAs instALAÇÕEs
VALidAdE: 5 Anos
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EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4423/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: frEdnEY PAcHEco mAcHAdo
cPf/cnPJ: 204.192.440-34
ProcEsso: 624-2018-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: guruPi - to
mAnAnciAL: AQuÍfEro ProVÍnciA tocAntins.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 709.757,95 E/8.701.916 n, 
fuso 23L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 3,00 m³/diA
rEgimE: 1,0 m³/H; 3,0 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: LAVAgEm dE VEÍcuLos AutomotorEs
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4445/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: AssociAÇÃo rEsidEnciAL VArAndAs do 
tocAntins
cPf/cnPJ: 20.603.998/0001-26
ProcEsso: 1353-2017-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: PALmAs - to
mAnAnciAL: AQuÍfEro PimEntEirAs.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 791.150,68 E/8.868.670,28 n, 
fuso 23L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 7,20 m³/diA
rEgimE: 0,720 m³/H; 10,0 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: sErViÇos diVErsos como uso Em AtiVidAdE do 
cAntEiro dE obrAs, LimPEZA dAs instALAÇÕEs E irrigAÇÃo 
dos JArdins.
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4466/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: KAYo HEnriQuE morno VAndErLEi
cPf/cnPJ: 050.660.541-89
ProcEsso: 4372-2017-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: APArEcidA do rio nEgro - to
mAnAnciAL: AQuÍfEro PimEntEirAs.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 827185,51 E/8895170,56 n, 
fuso 22L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 20,00 m³/diA
rEgimE: 8,00 m³/H; 2,5 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
FINALIDADE: INDÚSTRIA (ABATEDOURO)
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4468/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: HosPitAL PALmAs mEdicAL LtdA
cPf/cnPJ: 12.955.953/0001-92
ProcEsso: 1438-2018-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: PALmAs - to
mAnAnciAL: AQuÍfEro PimEntEirAs.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 791.921 E/8.870.210 n, fuso 
22L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 3,00 m³/diA
rEgimE: 2,00 m³/H; 1,5 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: sErViÇos gErAis do HosPitAL.
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4476/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: ViLso bAcH
cPf/cnPJ: 538.714.139-68
ProcEsso: 198-2018-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: PALmEirAs- to
mAnAnciAL: AQuÍfEro mutucA- sAmbAÍbA.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 221.203,113 E/9.259.385,376 
n, fuso 23L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 20,00 m³/diA
rEgimE: 2,00 m³/H; 10,00 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: usos diVErsos com consumo HumAno.
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4498/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: AntEnor dA siLVA cirQuEirA EirELi-mE
cPf/cnPJ: 224.334.330/001-73
ProcEsso: 471-2018-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: Porto nAcionAL- to
mAnAnciAL: AQuÍfEro PimEntEirA.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 778.926,248 E/8.871.149,585 
n, fuso 22L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 20,00 m³/diA
rEgimE: 4,00 m³/H; 5,00 H/diA, 30 diAs mÊs.
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: usos diVErsos com consumo HumAno.
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4500/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: Auto Posto mourÃo
cPf/cnPJ: 01.072.750/0001-31
ProcEsso: 1875-2018-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEA
AQuÍfEro: ProVÍnciA tocAntins
bAciA HidrogrÁficA: ribEirÃo dos mAnguEs
coordEnAdAs cAPtAÇÃo: utm 729.120,46 E/8.812.617,19 n, 
fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 15,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 7,50 m³/H; 2,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: consumo HumAno E sErViÇos gErAis
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4507/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: Antonio bArbosA morAis
cPf/cnPJ: 938.733.441-49
ProcEsso: 1549-2018-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEA
AQuÍfEro: PimEntEirAs
bAciA HidrogrÁficA: rio sono
coordEnAdAs cAPtAÇÃo: utm 174.396,549 E/8.895.521,526 n, 
fuso 23L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 2,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 2,00 m³/H; 1,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: dEssEdEntAÇÃo AnimAL E sErViÇos com 
consumo HumAno
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4515/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: mAriA bArbosA dos sAntos mourA
cPf/cnPJ: 893.978.941-53
ProcEsso: 4066-2017-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEA
AQuÍfEro: cAbEÇAs
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bAciA HidrogrÁficA: rio mAnuEL ALVEZ PEQuEno
coordEnAdAs cAPtAÇÃo: utm 176.876 E/9.080.906 n, fuso 23L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 16,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 8,00 m³/H; 2,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: dEssEdEntAÇÃo AnimAL E sErViÇos com 
consumo HumAno
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4516/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: suPEr Posto LidEr LtdA
cPf/cnPJ: 09.535.198/0001-82
ProcEsso: 1669-2018-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: PALmAs - to
mAnAnciAL: AQuÍfEro PimEntEirAs.
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 793792,60 E/8865991,15 n, 
fuso 22L.
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 8,00 m³/diA
rEgimE: 8,00 m³/H; 0,50 H/diA, 30 diAs mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: sErViÇos sEm consumo HumAno
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4190/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: monsoY LtdA
cnPJ/cPf: 00.901.864/0001-84
ProcEsso: 2810-2008
municÍPio: Porto nAcionAL - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
ÁrEA 01: 33,38 HA
mAnAnciAL: ribEirÃo ÁguA suJA
coordEnAdAs: 792111E/8831111 n
VAZÃo dE cAPtAÇÃo:

mÊs m³/H H/diA m³/diA diAs/mÊs

JAn 226,52 11 2491,72 10

fEV 226,52 11 2491,72 10

mAr 226,52 11 2491,72 15

Abr 226,52 11 2491,72 25

mAi 226,52 11 2491,72 25

Jun 226,52 13 2944,76 25

JuL 226,52 11 2491,72 30

Ago 226,52 14 3.171,28 30

sEt 226,52 14 3.171,28 30

out 226,52 11 2491,72 20

noV 226,52 11 2491,72 15

dEZ 226,52 11 2491,72 10

finALidAdE: irrigAÇÃo dE soJA E miLHo Em rotAÇÃo
ÁrEA 02: 48,70 HA
coordEnAdAs: 792111 E/8831111 n
VAZÃo dE cAPtAÇÃo:

mÊs m³/H H/diA m³/diA diAs/mÊs

JAn 293,40 11 3227,40 10

fEV 293,40 11 3227,40 10

mAr 293,40 11 3227,40 15

Abr 293,40 11 3227,40 25

mAi 293,40 12 3520,80 25

Jun 293,40 15 4.401,00 25

JuL 293,40 13 3814,20 30

Ago 293,40 16 4.694,40 30

sEt 293,40 16 4.694,40 30

out 293,40 13 3814,20 20

noV 293,40 11 3227,40 15

dEZ 293,40 11 3227,40 10

finALidAdE: irrigAÇÃo dE soJA E miLHo Em rotAÇÃo
VEncimEnto: 08/08/2023

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4236-2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: consÓrcio csn/ccm/gEosErVbr-242/to LotE 05
cnPJ/cPf: 19.611.179.0002-22
ProcEsso: 2070-2018-A
municÍPio: tAguAtingA - to
cAPtAÇÃo: suPErficiAL
mAnAnciAL: ribEirÃo AbrEu
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm fuso 23L 347.044/8.627.415
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 25,83 m3/H Em 8H/diA
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 206,64 m3/diA
PErÍodo: 31 dE JAnEiro
finALidAdE: AsPErsÃo dE PoEirA, EsPArgimEnto E outrAs 
nEcEssidAdEs nAs obrAs dE PAVimEntAÇÃo AsfÁLticA dA 
br-242.
VALidAdE: 31 dE JAnEiro dE 2019

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4259-2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: LEÃo JAcinto dA siLVA
cnPJ/cPf: 089.554.172-68
ProcEsso: 1484-2018-A
municÍPio: tocAntÍniA - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
tiPo: cAPtAÇÃo suPErficiAL
PoÇo: coordEnAdA utm 22L 811.183E 8.917.081n
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 162,00 m³/
rEgimE: 16,20 m³/H; 10,0 H/diA
PErÍodo: AbriL A noVEmbro
FINALIDADE: IRRIGAÇÃO DE 2 (DOIS) HECTARES DE MILHO E 
fEiJÃo.
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4267-2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: PAuLo diAs dA siLVA
cnPJ/cPf: 009.916.701-83
ProcEsso: 1831-2017-A
municÍPio: tocAntinÓPoLis - to
cAPtAÇÃo: suPErficiAL
mAnAnciAL: ribEirÃo AbrEu
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 23L 209.530 E/9.297.626 n
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 20,00 m3/H Em 3H/diA
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 60,00 m3/diA
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: PiscicuLturA.
VALidAdE: 5 Anos

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4310-2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: Egon guiLHErmE tiggErmAnn
cnPJ/cPf: 942.390.290-15
ProcEsso: 176-2018-A
municÍPio: LiZArdA - to
mAnAnciAL: rio PErdidA
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm fuso 23L 263.588/8.957.681
rEgimE dE cAPtAÇÃo:
JAnEiro A AbriL, outubro A dEZEmbro: 10 diAs 1.601,05 m3/H 
Em 21H/diA
mAio: 14 diAs 1.601,05 m3/H Em 21H/diA
JunHo: 15 diAs 1.601,05 m3/H Em 21H/diA
JuLHo: 16 diAs 1.601,05 m3/H Em 21H/diA
Agosto: 19 diAs 1.601,05 m3/H Em 21H/diA
sEtEmbro: 18 diAs 1.601,05 m3/H Em 21H/diA
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: irrigAÇÃo Em 342 HEctArEs nAs cuLturAs dE 
miLHo, soJA E fEiJÃo.
VALidAdE: 5 Anos
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: suPErficiAL
municÍPio: LiZArdA
mAnAnciAL: cÓrrEgo PErdidA
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm fuso 23L 267.546/8.958.877
rEgimE dE cAPtAÇÃo:
JAnEiro A AbriL, outubro A dEZEmbro: 10 diAs 561,05 m3/H 
Em 21H/diA
mAio: 14 diAs 561,05 m3/H Em 21H/diA
PErÍodo: JAnEiro A mAio, outubro A dEZEmbro
finALidAdE: irrigAÇÃo Em 120 HEctArEs nAs cuLturAs dE 
miLHo, soJA E fEiJÃo.
VALidAdE: 5 Anos
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EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4323/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: HErbErt mArtins KErgEs
cnPJ/cPf: 417.024.257-20
ProcEsso1493-2018-A
municÍPio: PALmAs - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
tiPo: cAPtAÇÃo suPErficiAL
mAnAnciAL: cÓrrEgo bAiXA grAndE
bAciA: rio dAs bALsAs
coordEnAdAs utm: 171936,97 E/8866463,10 n, fuso 23L
VAZÃO OUTORGADA (M³/DIA): JANEIRO: 197,00; FEVEREIRO: 216,00; 
mArÇo: 236,40; AbriL: 197,00; mAio: 157,60; JunHo: 118,20; JuLHo: 
118,20; Agosto: 98,50; sEtEmbro: 98,50; outubro: 118,20; 
noVEmbro: 137,90; dEZEmbro: 177,30.
finALidAdE: uso Em AQuicuLturA
VEncimEnto: 17/08/2023

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4330/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: fLAVio giAcomin
cnPJ/cPf: 666.200.400-63
ProcEsso: 5-2018-A
municÍPio: rio dos bois - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
tiPo: cAPtAÇÃo subtErrÂnEA
municÍPio: rio dos bois
PoÇo: coordEnAdA utm 22L 787.627E/8.869.797n
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 135 m³/diA
rEgimE: 15 m³/H; 9,0 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: AbAstEcimEnto dA sEdE E LimPEZA Em gErAL.
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
tiPo: cAPtAÇÃo suPErficiAL
municÍPio: rio dos bois
mAnAnciAL: cÓrrEgo gorguLHo do oEstE
coordEnAdA utm 22L 787.200E 8.969.998n
rEgimE: 914,28 m³/H; 21,0 H/diA,
JAnEiro: 3 diAs/mÊs
fEVErEiro: 3 diAs/mÊs
mArÇo: 4 diAs/mÊs
AbriL: 8 diAs/mÊs
mAio: 10 diAs/mÊs
dEZEmbro: 4 diAs/mÊs
finALidAdE: irrigAÇÃo dE 240 HEctArEs PArA As cuLturAs 
dE fEiJÃo E oLEricoLAs.
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
tiPo: cAPtAÇÃo suPErficiAL
municÍPio: rio dos bois
mAnAnciAL: cÓrrEgo gorguLHo do oEstE
coordEnAdA utm 22L 787.230E 8.969.989n
rEgimE: 281,27 m³/H;
JAnEiro: 4 H/diA 3 diAs/mÊs
fEVErEiro: 4 H/diA 3 diAs/mÊs
mArÇo: 4 H/diA 4 diAs/mÊs
AbriL: 10 H/diA 6 diAs/mÊs
mAio: 12 H/diA 8 diAs/mÊs
JunHo: 14 H/diA 10 diAs/mÊs
JuLHo: 14 H/diA 10 diAs/mÊs
Agosto: 14 H/diA 10 diAs/mÊs
sEtEmbro: 14 H/diA 10 diAs/mÊs
outubro: 14 H/diA 10 diAs/mÊs
noVEmbro: 10 H/diA 6 diAs/mÊs
dEZEmbro: 6 H/diA 4 diAs/mÊs
finALidAdE: irrigAÇÃo dE 101,2589 HEctArEs PArA A cuLturA 
dE AbAcAXi.
VEncimEnto: 17/08/2023

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4388/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: bELA VistA rEsidEncE
cnPJ/cPf: 26.336.100/0001-87
ProcEsso: 105-2018-A
municÍPio: PALmAs - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
bAciA HidrogrÁficA: rio tocAntins - t1
AQuÍfEro: PimEntEirAs
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEA
coordEnAdAs cAPtAÇÃo: utm 790.459 E/8.871.866 n, fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 24,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 2,00 m³/H; 12,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: uso Em sErViÇos
VEncimEnto: 17/08/2023

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4389/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: JoAo dE Assis oLiVEirA
cnPJ/cPf: 507.920.911-91
ProcEsso: 375-2018-A
municÍPio: mirAnortE - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
dAdos: AgroPEcuÁrio
coordEnAdAs utm: 756.217 E/8.969.338 n, fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 10,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 0,41 m³/H; 24:00 H/diA, 30 diAs/mÊs.
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: dEssEdEntAÇÃo AnimAL 200 boVinos
dAdos: obrAs ciVis nÃo LinEArEs
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
obrA: bArrAgEm dE tErrA
mAnAnciAL: sEm dEnominAÇÃo
coordEnAdAs dA bArrAgEm 01: 756.217 E/8.969.338 n, fuso 22L
ÁREA TOTAL DE INUNDAÇÃO (HA): 1,00
VOLUME ÚTIL (M³): 35.000,00
VOLUME TOTAL (M³): 60.000,00
LARGURA (M): 93,00
COMPRIMENTO (M): 135,00
ALTURA (M): 6,00
dEscArgA PArA JusAntE:
MÊS QDESC(M³/H)
JAnEiro 6,67
fEVErEiro 6,25
mArÇo 8,71
AbriL 5,40
mAio 4,37
JunHo 2,92
JuLHo 2,07
Agosto 1,70
sEtEmbro 1,66
outubro 2,07
noVEmbro 3,18
dEZEmbro 4,25
finALidAdE: dEssEdEntAÇÃo AnimAL 200 boVinos
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
obrA: bArrAgEm dE tErrA
mAnAnciAL: sEm dEnominAÇÃo AfLuEntE cÓrrEgo surubim
coordEnAdAs dA bArrAgEm 02: 756.134 E/8.969.341 n - fuso 22L
ÁREA TOTAL DE INUNDAÇÃO (HA): 0,71
VOLUME ÚTIL (M³): 20.056,40
VOLUME TOTAL (M³): 42.978,00
LARGURA (M): 90,00
COMPRIMENTO (M): 76,00
ALTURA (M): 6,00
dEscArgA PArA JusAntE:
MÊS QDESC(M³/H)
JAnEiro 6,67
fEVErEiro 6,25
mArÇo 8,71
AbriL 5,40
mAio 4,37
JunHo 2,92
JuLHo 2,07
Agosto 1,70
sEtEmbro 1,66
outubro 2,07
noVEmbro 3,18
dEZEmbro 4,25
finALidAdE: rEguLAriZAÇÃo
VEncimEnto: 21/08/2023

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4407-2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: sAntAnA gomEs dA siLVA
cnPJ/cPf: 217.758.931-20
ProcEsso: 1719-2017-A
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEo
municÍPio: tocAntÍniA - tocAntins
mAnAnciAL: PoÇo tubuLAr Profundo
coordEnAdAs dA cAPtAÇÃo: utm 821.006 E/8.919.418 n, fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 384,00 m³/diA
rEgimE: 16 m³/H; 24,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: uso dEssEdEntAÇÃo AnimAL 400 boVinos E 
sErViÇos PArA consumo HumAno
VALidAdE: 5 Anos
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EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4417/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: Jbs s/A
cnPJ: 02.916.265/0095-40
ProcEsso: 4427-2015-A
municÍPio: guruPi - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
tiPo: cAPtAÇÃo subtErrÂnEA
PtP-03 - industriAL: utm 22L 712.564E/8.712.631n
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 40,00 m³/diA
rEgimE: 4,00 m³/H; 10,00 H/diA, 30 diAs mÊs
PtP-04 - rEPrEsA: utm 22L 712.598E/8.712.271n
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 60,00 m³/diA
rEgimE: 6,00 m³/H; 10,00 H/diA, 30 diAs mÊs
finALidAdE: ProcEssAmEnto dE curtumE sEm contAto 
PrimÁrio E consumo HumAno.
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
VALIDADE: 5 (CINCO) ANOS

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4453/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: JosÉ PErEirA costA
cnPJ/cPf: 332.663.281-91
ProcEsso: 1554-2018-A
municÍPio: rio dos bois - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
tiPo dE cAPtAÇÃo: suPErficiAL
bAciA HidrogrÁficA: rio tocAntins
mAnAnciAL: cÓrrEgo rEcongo
coordEnAdAs dE cAPtAÇÃo: 782.152 E/8.963.284 n, fuso 22L
VAZÃo outorgAdA: 660,00 m³/diA
rEgimE: 60,00 m³/H; 11 H/diA; Por AtÉ 16 diAs/mÊs
finALidAdE: irrigAÇÃo dE cuLturA dE AbAcAXi
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
VEncimEnto: 17/08/2023

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4477/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: cAsLui dionEL dE oLiVEirA
cnPJ/cPf: 192.521.101-00
ProcEsso: 2393-2017-A
municÍPio: mAriAnÓPoLis do tocAntins - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEA
bAciA HidrogrÁficA: rio cAiAPÓ
AQuÍfEro: ProVÍnciA tocAntins
coordEnAdAs utm: 639144 E/8917666 n, fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 6,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 2,00 m³/H; 3,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: uso Em sErViÇos gErAis, sEm consumo HumAno
obrA: bArrAmEnto 01
coordEnAdAs utm: 640416 E/8921393 n, fuso 22L
bAciA HidrogrÁficA: rio cAiAPÓ
mAnAnciAL: cÓrrEgo d´AguA
ÁREA DE INUNDAÇÃO (HA): 1,8888
VOLUME ÚTIL (M³): 66.108,00
VOLUME TOTAL (M³): 94.440,00
LARGURA CRISTA (M): 94,00
COMPRIMENTO (M): 280,00
ALTURA (M): 5,00
DESCARGA MÍNIMA A JUSANTE (M³/H): JANEIRO: 14,50; FEVEREIRO: 
24,97; mArÇo: 28,72; AbriL: 31,81; mAio: 15,84; JunHo: 6,67; JuLHo: 
2,01; Agosto: 0,71; sEtEmbro: 0,32; outubro: 0,34; noVEmbro: 
1,23; dEZEmbro: 4,05.
finALidAdE: AcumuLo PArA uso Em dEssEdEntAÇÃo AnimAL
obrA: bArrAmEnto 02
coordEnAdAs utm: 640393 E/8921672 n, fuso 22L
bAciA HidrogrÁficA: rio cAiAPÓ
mAnAnciAL: cÓrrEgo sEm dEnominAÇÃo AfLuEntE do 
cÓrrEgo d´ÁguA
ÁREA DE INUNDAÇÃO (HA): 0,0932
VOLUME ÚTIL (M³): 1.211,60
VOLUME TOTAL (M³): 3.728,00
LARGURA CRISTA (M): 27,00
COMPRIMENTO (M): 40,00
ALTURA (M): 4,00

DESCARGA MÍNIMA A JUSANTE (M³/H): JANEIRO: 2,14; FEVEREIRO: 
3,68; mArÇo: 4,23; AbriL: 4,69; mAio: 2,33; JunHo: 0,98; JuLHo: 
0,30; Agosto: 0,10; sEtEmbro: 0,05; outubro: 0,05; noVEmbro: 
0,18; dEZEmbro: 0,60.
finALidAdE: AcumuLo PArA uso Em dEssEdEntAÇÃo AnimAL
cAPtAÇÃo: suPErficiAL no bArrAmEnto 01
coordEnAdAs cAPtAÇÃo: utm 640416 E/8921393n, fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 15,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 0,625 m³/H; 24,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: uso PArA dEssEdEntAÇÃo dE 300 boVinos
cAPtAÇÃo: suPErficiAL no bArrAmEnto 02
coordEnAdAs cAPtAÇÃo: utm 640393 E/8921672 n, fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 5,04 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 0,21 m³/H; 24,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: uso PArA dEssEdEntAÇÃo dE 100 boVinos
VEncimEnto: 17/08/2023

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4485/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: PrEfEiturA municiPAL dE PALmAs
cnPJ/cPf: 24.851.511/0001-85
ProcEsso: 2281-2017-A
municÍPio: PALmAs - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: suPErficiAL
bAciA HidrogrÁficA: rio tocAntins
cAPtAÇÃo: AmA01
f: 22 coordEnAdAs: X: 792208 Y: 8871036
mAio: 96,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
AmA02
f: 22 coordEnAdAs: X: 792230 Y: 8871046
mAio: 74,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto:74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
AmA03
f: 22 coordEnAdAs: X: 792224 Y: 8871046
mAio: 32,50 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 32,50 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 32,50 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 32,50 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 32,50 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 32,50 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 32,50 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
AmA04
f: 22 coordEnAdAs: X: 792219 Y: 8871061
mAio: 96,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
JK 01
f: 22 coordEnAdAs: X: 790426 Y: 8872982
mAio: 96,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
JK 02
f: 22 coordEnAdAs: X: 790427 Y: 8872983
mAio: 96,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
sussuAPArA 01
f: 22 coordEnAdAs: X: 792213 Y: 8874182
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mAio: 96,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
sussuAPArA 02
f: 22 coordEnAdAs: X: 792211 Y: 8874185
mAio: 66,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 66,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 66,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 66 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 66,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 66,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 66,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
ViVEiro
f: 22 coordEnAdAs: X: 793.129 Y: 8876911
mAio: 74,00 m³/H - 8,00 H/diA - 25 diAs
JunHo: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
suPErficiAL - bArrAmEnto
cEsAmAr 01 -
f: 22 coordEnAdAs: X: 793634 Y: 8870325
mAio: 74,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
suPErficiAL - bArrAmEnto
cEsAmAr 02
f: 22 coordEnAdAs: X: 793635 Y: 8870327
mAio: 74,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
suPErficiAL - bArrAmEnto
cEsAmAr 03
coordEnAdAs: X: 793345 Y: 8870234
mAio: 66,00 m³/H - 4,00 H/diA - 25 diAs
JunHo: 66,00 m³/H 4,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 66,00 m³/H 4,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 66 96,00 m³/H 4,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 66,00 m³/H 4,00 H/diA -25 diAs
outubro: 66,00 m³/H 4,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 66,00 m³/H 4,00 H/diA - 25 diAs
mAcHAdo
f: 22 coordEnAdAs: X: 794.891 Y:8.857.149
mAio: 61,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 61,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 61,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 61,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 61,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 61,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 61,00 m³/H 8,00 H/diA - 15 diAs
tAQuAruÇu
f: 22 coordEnAdAs: X: 811710 Y: 8858729
mAio: 74,00 m³/H - 8,00 H/diA - 15 diAs
JunHo: 74,00 m³/H 4,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 74,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 74,00 m³/H 4,00 H/diA - 15 diAs
tAQuAruÇuZinHo - b21
f: 22 coordEnAdAs: X: 804894 Y: 8858368
mAio: 66,00 m³/H - 4,00 H/diA - 25 diAs
JunHo: 66,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
JuLHo: 66,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
Agosto: 66 96,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
sEtEmbro: 66,00 m³/H 8,00 H/diA -25 diAs
outubro: 66,00 m³/H 8,00 H/diA - 25 diAs
noVEmbro: 66,00 m³/H 4,00 H/diA - 25 diAs
tAQuAruÇu grAndE
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 20,00 m³/HorA Por 10,00 H/diA - 26 diAs
VAZÃo outorgAdA: 200,00 m³/diA
f: 22 coordEnAdAs: X: 792082 Y: 8861398
finALidAdE dA cAPtAÇÃo: irrigAÇÃo dE cAntEiros dA cidAdE 
dE PALmAs
VEncimEnto: 24/06/2020

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4512/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: ricArdo LuiZ ViEirA E outrA
cnPJ/cPf: 926.739.539-49
ProcEsso: 3185-2017-A
municÍPio: diVinÓPoLis do tocAntins - to
modALidAdE: AutoriZAÇÃo
cAPtAÇÃo: subtErrÂnEA
bAciA HidrogrÁficA: rio cAiAPÓ
AQuÍfEro: ProVÍnciA tocAntins
coordEnAdAs utm: 676.904 E/8.914.721 n, fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 8,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 1,00 m³/H; 8,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: uso Em sErViÇos sAnitÁrio. LimPEZA dE Pisos E 
LimPEZA dE mAQuinAs EQuiPAmEntos
obrA: bArrAmEnto 01
coordEnAdAs utm: 676.779 E/8.915.023 n, fuso 22L
bAciA HidrogrÁficA: rio cAiAPÓ
mAnAnciAL: sEm dEnominAÇÃo
ÁREA DE INUNDAÇÃO (HA): 1,38
VOLUME ÚTIL (M³): 41.670,00
VOLUME TOTAL (M³): 76.395,00
LARGURA (M): 125,00
COMPRIMENTO (M): 150,00
ALTURA (M): 5,50
DESCARGA MÍNIMA A JUSANTE (M³/H): JANEIRO: 141,23; FEVEREIRO: 
185,91; mArÇo: 386,98; AbriL: 277,67; mAio: 178,73; JunHo: 77,40; 
JuLHo: 35,43; Agosto: 18,51; sEtEmbro: 23,30; outubro: 44,04; 
noVEmbro: 56,33; dEZEmbro: 200,27.
finALidAdE: AcumuLo PArA uso Em dEssEdEntAÇÃo AnimAL 
100 boVinos
obrA: bArrAmEnto 02
coordEnAdAs utm: 678.849 E/8.914.022 n, fuso 22L
bAciA HidrogrÁficA: rio cAiAPÓ
mAnAnciAL: cÓrrEgo sEm dEnominAÇÃo
ÁREA DE INUNDAÇÃO (HA): 0,44
VOLUME ÚTIL (M³): 10.214,30
VOLUME TOTAL (M³): 22.205,00
LARGURA (M): 66,00
COMPRIMENTO (M): 97,00
ALTURA (M): 5,00
DESCARGA MÍNIMA A JUSANTE (M³/H): JANEIRO: 58,84; FEVEREIRO: 
77,45; mArÇo: 161,22; AbriL: 115,68; mAio: 74,46; JunHo: 32,24; 
JuLHo: 14,76; Agosto: 7,71; sEtEmbro: 9,71; outubro: 18,35; 
noVEmbro: 23,47; dEZEmbro: 83,44.
finALidAdE: AcumuLo dE ÁguA/rEsErVAtÓrio
obrA: bArrAmEnto 03
coordEnAdAs utm: 676.907 E/8.914.721 n, fuso 22L
bAciA HidrogrÁficA: rio cAiAPÓ
mAnAnciAL: cÓrrEgo sEm dEnominAÇÃo
ÁREA DE INUNDAÇÃO (HA): 0,05
VOLUME ÚTIL (M³): 900,00
VOLUME TOTAL (M³): 1.500,00
LARGURA (M): 15,00
COMPRIMENTO (M): 35,00
ALTURA (M): 3,00
DESCARGA MÍNIMA A JUSANTE (M³/H): JANEIRO: 4,37; FEVEREIRO: 
5,75; mArÇo: 11,97; AbriL: 8,59; mAio: 5,53; JunHo: 2,39; JuLHo: 
1,10; Agosto: 0,57; sEtEmbro: 0,72; outubro: 1,36; noVEmbro: 
1,74; dEZEmbro: 6,19.
finALidAdE: AcumuLo dE AguA/rEsErVAtÓrio
cAPtAÇÃo: suPErficiAL no bArrAmEnto 01
coordEnAdAs cAPtAÇÃo: utm 676.779 E/8.915.023n, fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 5,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 0,5 m³/H; 10,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: JAnEiro A dEZEmbro
finALidAdE: uso PArA dEssEdEntAÇÃo dE 100 boVinos
VEncimEnto: 29/08/2023

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 4533/2018

outorgAntE: instituto nAturEZA do tocAntins - nAturAtins
outorgAdo: mAuro corrEiA dE mELLo
cnPJ/cPf: 566.465.001-00
ProcEsso: 4533-2018-A
obrA: bArrAmEnto 01
coordEnAdAs utm: 673.540 E/8.624.532 n, fuso 22L
bAciA HidrogrÁficA: rio formoso
mAnAnciAL: cÓrrEgo borA
ÁREA DE INUNDAÇÃO (HA): 0,61
VOLUME ÚTIL (M³): 21.656,00
VOLUME TOTAL (M³): 33.902,00
LARGURA (M): 75,00
COMPRIMENTO (M): 123,00
ALTURA (M): 5,50
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DESCARGA MÍNIMA A JUSANTE (M³/H): JANEIRO: 32,32; FEVEREIRO: 
41,20; mArÇo: 55,57; AbriL: 19,37; mAio: 9,68; JunHo: 2,74; JuLHo: 
1,15; Agosto: 0,53; sEtEmbro: 0,34; outubro: 0,49; noVEmbro: 
1,80; dEZEmbro: 13,08.
finALidAdE: irrigAÇÃo dE miLHo E soJA Em ÁrEA totAL dE 
10 HEctArEs
cAPtAÇÃo: suPErficiAL no bArrAmEnto 01
coordEnAdAs cAPtAÇÃo: utm 673.540 E/8.624.532 n, fuso 22L
VAZÃo mÁXimA dE cAPtAÇÃo: 707,00 m³/diA
rEgimE dE cAPtAÇÃo: 50,50 m³/H; 14,00 H/diA, 30 diAs/mÊs
PErÍodo: mAio A sEtEmbro
finALidAdE: irrigAÇÃo dE miLHo E soJA Em ÁrEA totAL dE 
10 HEctArEs
VEncimEnto: 29/08/2023

JUCETINS

PORTARIA JUCETINS Nº 118, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

A PrEsidEntE dA JuntA comErciAL do EstAdo 
do tocAntins - JucEtins, no uso de suas atribuições legais, 
administrativas e regimentais que lhe conferem, e nos termos do inciso i, 
do art. 23 da Lei federal nº 8.934, de 18/11/1994, dos incisos i, V e XVii, 
do art. 25, do decreto federal nº 1.800, de 30/01/1996, e arts. 166, 174, 
175 e 177, da Lei nº 1.818/07, resolve:

Art. 1º dEtErminAr a instauração de sindicância investigativa, 
para apurar possível responsabilidade acerca de bens móveis não 
localizados e de materiais adquiridos e que não entraram em estoque, 
conforme consta nos Processos nº 2017/20570/000142 - inventário 
Patrimonial de 2017 e 2017/20570/000059 - inventário do Almoxarifado 
de 2017.

Art. 2º dEsignAr para comporem a comissão de sindicância 
investigativa os servidores, mAriAnA sAmPAio dE ALmEidA 
fErnAndEs PontEs, Analista técnico-Jurídico, matrícula nº 811480-2,  
siLAs ViAnA dE ALmEidA, Assistente Administrativo, matrícula 
nº 1272608-1, e ArtHur roVAnE QuEiroZ, Analista técnico-
Administrativo, matrícula nº 11144270-1, para sob a Presidência do 
primeiro, realizar os trabalhos apuratórios e apresentar relatório conclusivo 
no prazo previsto em Lei, sem prejuízo da continuidade para atendimento 
e esclarecimentos dos fatos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

gAbinEtE dA PrEsidEntE dA JuntA comErciAL do 
EstAdo do tocAntins - JucEtins, em Palmas, aos 28 dias do mês 
de agosto de 2018.

VAnEssA ALEncAr Pinto
Presidente

PORTARIA JUCETINS Nº 119, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

A PrEsidEntE dA JuntA comErciAL do EstAdo 
do tocAntins - JucEtins, no uso de suas atribuições legais, 
administrativas e regimentais que lhe conferem, e nos termos do inciso i, 
do art. 23 da Lei federal nº 8.934, de 18/11/1994, dos incisos i, V e XVii, 
do art. 25, do decreto federal nº 1.800, de 30/01/1996, e

considerando a necessidade dos serviços do instituto Euvaldo 
Lodi - iEL, no Programa de Estágio desta Autarquia, por ser uma instituição 
especializada na contraprestação destes serviços como Agente de 
integração;

considerando que atuação do iEL, está voltada para as áreas de 
gestão, estudos, pesquisas, projetos, gestão de qualidade, e em especial 
ao programa de estágios, que compreendem e satisfazem os interesses 
desta Autarquia;

considerando ainda, a conclusão do Parecer Jurídico nº 
35/2018, emitido pela Procuradoria regional desta Junta comercial, 
favorável à contratação;

rEsoLVE:

dispensar a realização de licitação, nos termos do art. 24, inciso Xiii,  
da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, para a 
contratação do instituto EuVALdo Lodi - iEL, para a contraprestação 
dos serviços de Agente de integração - Programa de Estágio da 
JUCETINS, no valor total de R$ 7.140,00 (sete mil e cento e quarenta 
reais), pelo período de 12 (doze) meses, conforme processo de nº 2018 
20570 000072 - JucEtins.

gAbinEtE dA PrEsidEntE, em Palmas, aos 29 dias do mês 
de agosto de 2018.

VAnEssA ALEncAr Pinto
Presidente

PORTARIA JUCETINS Nº 120, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

disPÕE sobrE susPEnsÃo dos EfEitos dE 
rEgistro dE Ato nA EsfErA AdministrAtiVA.

A PrEsidEntE dA JuntA comErciAL do EstAdo do 
tocAntins - JucEtins, no uso de suas atribuições legais, com base no 
que preceitua o §1º, do art. 40, do decreto nº 1.800/96, que regulamenta 
a Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins e,

considerando que às Juntas comerciais cabe zelar pelos atos 
assentados no registro Público de Empresas mercantis, como atos 
estáveis e de efeitos duradouros, caberá cancelar ou negar arquivamento 
aos que contenham ilegalidade ou irregularidade;

considerando que, deve-se sustar os efeitos do ato na esfera 
administrativa, verificada o indício de falsificação em instrumento ou 
documento público ou particular;

considerando o arquivamento de instrumentos contratuais com 
indícios de fraude documental apontados nos Autos do Processo nº 854-
91.2018.4.01.4302, em trâmite na Vara Única da subseção Judiciária 
de Gurupi (TO), encaminhado a essa Autarquia por meio do OFÍCIO/
sEcVA-JEf/nº 103/2018, de 12 de julho de 2018;

considerando ainda, o Parecer Jurídico nº 29/2018, emitido pela 
Procuradoria regional desta autarquia.

rEsoLVE:

Art. 1º dEtErminAr a suspensão administrativa dos efeitos 
das 2ª e 3ª alterações contratuais, respectivamente, arquivadas sob nº 
17531464, em 30/12/2010, e 17532682, em 04/02/2011, da empresa 
cErÂmicA fErnAndEs Pinto LtdA, cnPJ/mf nº 11.994.940/0001-60, 
com título de estabelecimento de cErÂmicA goiÁs, registrada nesta 
Junta comercial sob nº 17200351294, tendo em vista os indícios de fraude 
documental, com o devido bloqueio administrativo do seu cadastro, até 
decisão judicial que determine a nulidade de tais atos, conforme consta do 
Processo Administrativo nº 2018.20570.000074, de 20 de julho de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 30 de agosto de 2018.

VAnEssA ALEncAr Pinto
Presidente

PORTARIA JUCETINS Nº 122, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

A PrEsidEntE dA JuntA comErciAL do EstAdo do 
tocAntins - JucEtins, no uso da atribuição que lhe confere o art. 23, 
inciso i, da Lei nº 8.934/94, c/c o art. 25, inciso XVii, do decreto federal 
nº 1.800/96 e de acordo com o estabelecido no art. 9º, inciso iii, da Lei nº 
11.788/2008, e pela competência que lhe fora atribuída pelo Ato nº 579 nm, 
de 19 de abril de 2018, publicado no doE nº 5.095, de 19 de abril de 2018,

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr os servidores abaixo relacionados para 
sem prejuízo de suas atribuições, orientar e supervisionar os estagiários 
integrantes do Programa de Estágio da Junta comercial, sendo:

matrícula supervisores cargos Áreas de Atuação

11216824-1 Adalvânio mendes nóbrega Economista graduação em Economia - Palmas

680233-6 cleci Zancan cassol gerente de registro mercantil graduação em Administração - Palmas

256216-1 francisco duarte de carvalho contador graduação em contabilidade - Er Araguaína

11129751-1 Helivan Araújo Lopes gerente de tecnologia da 
informação graduação em ciência da computação - Palmas

277426-5 Jaciones Pinto oliveira Assessora técnica e de 
Planejamento graduação em contabilidade - Palmas

811480-2 mariana sampaio de Almeida 
fernandes Pontes Analista técnico-Jurídico graduação em direito - Palmas

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 03 de setembro 
de 2018, revogam-se as disposições em contrário.

gAbinEtE dA PrEsidÊnciA dA JuntA comErciAL do 
EstAdo do tocAntins - JucEtins, em Palmas, aos 30 dias do mês 
de agosto de 2018.

VAnEssA ALEncAr Pinto
Presidente
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UNITINS

PORTARIA/UNITINS/GRE/Nº 356, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o rEitor dA uniVErsidAdE EstAduAL do tocAntins, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato nº 579 - nm, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril de 2018, na 
conformidade do art. 10, incisos iii e Xi, do Estatuto desta universidade,

rEsoLVE:

Art. 1º rEVogAr, a PortAriA/unitins/grE/nº 318/2018, de 
25 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial nº 5.162, de 25 de julho 
de 2018, apenas na parte em que nomeia VicEnÇA ViEirA dAntAs 
Lino dA siLVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial 
- AEu-4.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação.

gAbinEtE dA rEitoriA dA uniVErsidAdE EstAduAL 
do tocAntins - unitins, em Palmas - to, aos 30 dias do mês de 
agosto de 2018.

Augusto dE rEZEndE cAmPos
reitor

PORTARIA/UNITINS/GRE/Nº 357, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o rEitor dA uniVErsidAdE EstAduAL do tocAntins, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato nº 579 - nm, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril de 2018, e 
na conformidade da Lei nº 3.124/2016 e do art. 10, inciso XV, do Estatuto 
desta universidade, consubstanciado pelo mEmo/unitins/grE/nº 
80/2018;

considErAndo os esforços da universidade Estadual 
do tocantins - unitins, para a redução de despesas com pessoal 
não efetivo, já enunciados no decreto 5.805, de 20 de abril de 2018, 
procedendo-se a nova nomeação apenas quando destinada ao provimento 
de cargos de serviços essenciais do Estado;

considErAndo que o provimento dos cargos de Assessoria 
Especial é essencial ao funcionamento das atividades administrativas 
desta instituição de Ensino superior, sendo atestadas as habilidades 
e competências profissionais pela área solicitante necessárias ao 
desempenho da correspondente função,

rEsoLVE:

i - EXonErAr,

uLissEs frAnKLin cArVALHo dA cunHA, de suas funções, do 
cargo de provimento em comissão de Assessor Especial - AEu-6, junto 
ao núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional, vinculado à Pró-reitoria 
de graduação.

ii - nomEAr,

uLissEs frAnKLin cArVALHo dA cunHA, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Especial - AEu-4, junto ao núcleo de 
Apoio Psicossocial e Educacional, vinculado à Pró-reitoria de graduação.

Parágrafo único. Esta Portaria entra em vigor a partir da 
publicação.

gAbinEtE dA rEitoriA dA uniVErsidAdE EstAduAL 
do tocAntins - unitins, em Palmas - to, aos 30 dias do mês de 
agosto de 2018.

Augusto dE rEZEndE cAmPos
reitor

PORTARIA/UNITINS/GRE/Nº 358, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o rEitor dA uniVErsidAdE EstAduAL do tocAntins, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato nº 579 - nm, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril de 2018, e 
na conformidade da Lei nº 3.124/2016 e do art. 10, inciso XV, do Estatuto 
desta universidade, consubstanciado pelo mEmo/unitins/grE/nº 
79/2018;

considErAndo os esforços da universidade Estadual 
do tocantins - unitins, para a redução de despesas com pessoal 
não efetivo, já enunciados no decreto 5.805, de 20 de abril de 2018, 
procedendo-se a nova nomeação apenas quando destinada ao provimento 
de cargos de serviços essenciais do Estado;

considErAndo que o provimento dos cargos de Assessoria 
Especial é essencial ao funcionamento das atividades administrativas 
desta instituição de Ensino superior, sendo atestadas, pela área 
solicitante, as habilidades e competências profissionais necessárias ao 
desempenho das correspondentes funções;

rEsoLVE:

Art. 1º nomEAr, JAiLmA cAPistrAno dE AZEVEdo, para 
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial - AEu-6, 
junto à coordenadoria de concursos e seleções, vinculada ao gabinete 
da reitoria da unitins.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação.

gAbinEtE dA rEitoriA dA uniVErsidAdE EstAduAL 
do tocAntins - unitins, em Palmas - to, aos 30 dias do mês de 
agosto de 2018.

Augusto dE rEZEndE cAmPos
reitor

PORTARIA/UNITINS/GRE/Nº 360, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o rEitor dA uniVErsidAdE EstAduAL do tocAntins, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato n. 579 - nm, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril de 2018, na 
conformidade da Lei n. 3.124/2016 e do artigo 10, inciso XV, do Estatuto 
desta universidade, consubstanciado pelo que consta do requerimento 
sgd 2018/20329/009566,

    
 rEsoLVE: 

Art. 1º EXonErAr, a pedido Antonio LuiZ dE sousA 
sAntos, matrícula n. 810407, a partir de 03 de setembro de 2018, do 
cargo em comissão de Assessor Especial - AEu-5, junto à coordenadoria 
de gestão de folha de Pagamento e controle, vinculada à diretoria de 
gestão e desenvolvimento de Pessoas da unitins.    

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, com 
efeitos a partir da data de exoneração.

gAbinEtE dA rEitoriA dA uniVErsidAdE EstAduAL 
do tocAntins - unitins, em Palmas - to, aos 31 dias do mês de 
agosto de 2018.

Augusto dE rEZEndE cAmPos
reitor 

DEFENSORIA PÚBLICA

ATO Nº 209, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o dEfEnsor PÚbLico-gErAL do EstAdo do tocAntins, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso XVii, da Lei 
complementar Estadual nº 055, de 27 de maio de 2009;

rEsoLVE:

Art. 1º revogar a designação do servidor PAuLo HEnriQuE 
REZENDE DE OLIVEIRA para o exercício da função de confiança de 
gestão de contratos complexos - fcdP-1, da defensoria Pública do 
Estado do tocantins, efetivada através do Ato nº 176, de 15 de fevereiro 
de 2017, publicado no Diário Oficial nº 4.809, de 16 de fevereiro de 2017.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2018.

gabinete do defensor Público-geral do Estado do tocantins, 
em Palmas - to, aos 31 dias do mês de agosto de 2018.

muriLo dA costA mAcHAdo
defensor Público-geral
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ATO Nº 210, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o dEfEnsor PÚbLico-gErAL do EstAdo do tocAntins, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, incisos V e XVii, da Lei 
complementar Estadual nº 055, de 27 de maio de 2009;

rEsoLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido, ALYAndrA dE AbrEu ALVEs 
siLVEstrE do cargo em comissão Assessor i - dAdP-1, da defensoria 
Pública do Estado do tocantins.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 05/09/2018.

gabinete do defensor Público-geral do Estado do tocantins, 
em Palmas, aos 31 dias do mês de agosto de 2018.

muriLo dA costA mAcHAdo
defensor Público-geral

ATO Nº 211, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o dEfEnsor PÚbLico-gErAL do EstAdo do tocAntins, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º da Lei complementar 
Estadual n. 55, de 27 de maio de 2009;

considErAndo o falecimento do Prefeito municipal de 
miracema do tocantins, moisés costa da silva,

rEsoLVE:

Art. 1º susPEndEr os atendimentos nesta data, no âmbito da 
defensoria Pública de miracema do tocantins, sem prejuízo de audiências 
ou outros atos processuais/extraprocessuais já designados.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura.

gAbinEtE do dEfEnsor PÚbLico-gErAL do EstAdo do 
tocAntins, em Palmas - to, aos 31 dias do mês de agosto de 2018.

muriLo dA costA mAcHAdo
defensor Público-geral

AnEXo iii Ao Ato nº 084, dE 14 dE fEVErEiro dE 2013.

PORTARIA Nº 1.084, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

A ordenadora de despesas EstELAmAris PostAL, assim 
designado nos termos do Ato nº 095- nm, de 26/01/2017, publicado no 
Diário Oficial nº 4797, de 31/01/2017 no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o que consta no Processo nº 18.0.000001789-9.

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de suprimentos de fundos, de acordo 
com as especificações a seguir:

1. sErVidorEs/mEmbros rEsPonsÁVEis PELA 
APLicAÇÃo dos rEcursos:

responsável: José Kleiton frota de Lima CPF: 844.716.543-49

Endereço: rua 07 de setembro, 1417 - apartamento 04 bairro: centro

cidade: Araguatins - to cEP: 77950-000

cargo/função: Administrador Tel. Trabalho: (63) 3474-1203

matricula.: 907453-8

1.1 Plano de Aplicação:

cLAssif. orÇAmEntÁriA nAturEZA dE dEsPEsA EsPEcificAÇÃo VALor r$

03.122.1143.2188 33.90.30 mat. de consumo Adm 600.00

 33.90.36 o.s.t. Pessoa física 800,00

 33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 800,00

totAL r$ 2.200,00

1.2. VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais).

2. PrAZo dE APLicAÇÃo: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4. fica designado os servidores felipe Arrais moura, cPf 
041.229.021-93 ou claudia de fátima Pereira brito, cPf 620.607.243-68, 
para constatar a veracidade e a legitimidade das despesas pagas com 
recursos do suPrimEnto dE fundos, por meio de carimbo no verso 
do documento comprobatório da despesa, atestando que o material foi 
recebido ou o serviço prestado.

gabinete da subdefensora Pública-geral, em Palmas-to, aos 
30 dias do mês de agosto de 2018.

EstELLAmAris PostAL
subdefensora Pública-geral

PORTARIA Nº 1089, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dEfEnsor PÚbLico-gErAL do EstAdo do tocAntins, 
no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 4º, incisos V, X e 
XVii, da Lei complementar nº 55, de 27 de maio de 2009,

considerando o disposto no art. 11-b da Lei nº 2.252/09, o qual 
prevê a possibilidade de progressão ao servidor que comprove nível de 
escolaridade superior ou conclusão de curso de pós-graduação diverso 
do exigido para sua investidura;

considerando a deliberação do conselho superior da defensoria 
Pública, exarada na 2ª sessão ordinária realizada em 28/03/2016;

considerando a manifestação proferida pela subdefensora 
Pública-geral, pela qual reconheceu o preenchimento dos requisitos 
previstos no art. 11-b da Lei nº 2.252/09, consoante documentação 
carreada nos autos adiante informados,

rEsoLVE:

Art. 1º conceder enquadramento funcional ao servidor 
infrarrelacionado, com arrimo no art. 11-b da Lei nº 2.252/09:

mAt. nomE cArgo PAdrÃo 
AntErior EnQuAdrAmEnto AtuAL

908316-2 siLAs ArAÚJo motoristA dE dEfEnsoriA PÚbLicA A-4 b-1

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos nos termos do art. 9º da Lei nº 2.252/09.

gAbinEtE do dEfEnsor PÚbLico-gErAL do EstAdo 
do tocAntins.

muriLo dA costA mAcHAdo
defensor Público-geral

EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

tErmo dE cooPErAÇÃo tÉcnicA nº: 006/2018.
ProcEsso ELEtrÔnico sEi nº 16.0.000001569-9.
concEdEntE: defensoria Pública do Estado do tocantins.
intErVEniEntE: centro universitário Luterano de Palmas - cEuLP/
uLbrA.
obJEto: Proporcionar estágio curricular obrigatório dos acadêmicos 
regularmente matriculados nos cursos superiores e nas disciplinas de 
Estágio da intErVEniEntE, em conformidade com a disponibilidade 
de vagas da concEdEntE.
rEcursos finAncEiros: não prevê transferência de recursos 
financeiros entre os PARTÍCIPES.
VigÊnciA: 30/08/2018 a 30/08/2021.
dAtA dA AssinAturA: 30 de agosto de 2018.
signAtÁrios: - murilo da costa machado - defensor Público-geral - 
concedente
- Adriano chiarani da silva - representante Legal - interveniente
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PUBLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS

ARAGUACEMA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

contrAtAntE:  A PrEfEiturA municiPAL dE 
ArAguAcEmA-to torna público o extrato da AtA dE rEgistro dE 
PrEÇo referente ao processo licitatório Pregão Presencial nº 007/2018. 
obJEto: Aquisições de gêneros Alimentícios destinado a merenda escolar, 
para atender a demanda desta Prefeitura contrAtAdo: a empresa 
brisA EirELi - EPP, inscrito no cnPJ nº 20.789.197/0001-05, situada 
na Q 303 norte, Avenida Lo10, s/nº, Lote 03, sala 03, cEP: 77.001-244,  
Plano diretor sul, Palmas-to, empresa convocada remanescente em 
conformidade com o art. 24, Xi, da Lei nº 8.666/93, conVocA o licitante 
remanescente, na ordem de classificação, classificada em 2º lugar no 
certame, para a assinatura da Ata de registro de Preço. A contratação se 
dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, 
conforme art. 64, §2º da Lei de contratos e Licitações. Valor total dos item 
aceito pela convocada R$ 80.250,00 (Oitenta mil, duzentos e cinquenta 
reais). VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses, a partir de sua Publicação. BASE 
LEgAL: com base na Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002; decreto nº 
3.555, de 08 de Agosto de 2000.

Araguacema - to, 30 de Agosto de 2018.

isAbELLA ALVEs simAs PErEirA
Prefeita

ARRAIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/18 - SRP

REPUBLICAÇÃO (2ª VEZ)

o município de Arraias/to, por intermédio do fundo municipal 
de saúde e da comissão Permanente de Licitação, tornam público aos 
interessados, que fará realizar no dia 17/09/18, às 9h, em sua sede rua 
coronel otavio magalhães, nº 01, 1º andar, a abertura da nova sessão 
pública do Pregão Presencial nº 05/2018 - srP, com vistas ao registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos; produtos 
odontológicos; de procedimentos e outros, destinados à rede municipal 
de saúde, atinentes aos itens nºs 14; 199; 355; 260; 90; 464; 305; 461; 
466; 497; 35; 398; 61; 65; 84; 450; 469; 472; 462; 411; 412; 494; 496; 85; 
86; 91; 95; 96; 69; 70; 75; 415; 108; 416; 275; 489; 431; 491; 500; 501; 
345; 424; 425; 414; 427; 110; 436; 118; 467; 276; 277; 278; 154; 281; 
309; 423; 395; 477; 159; 326; 440; 482; 324; 444; 499; 131; 136; 139; 
150; 155; 470; 171; 404; 478; 230; 337; 407; 338; 365; 203; 368; 471; 
237; 451; 325; 257; 258; 265; 266; 267; 268; 270; 274; 283; 248; 250; 
252; 433; 441; 476; 378; 479; 460; 480; 481; 02; 493; 321; 495; 287; 143; 
52; 279; 330; 333; 487; 331; 222; 237; 242; 335; 20; 229; 488; 315 e 327 
considerados fracassados na 1ª sessão pública ocorrida em 25/07/18, 
motivo da presente republicação. o edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidos junto a cPL em dias úteis e em horário de expediente, 
fone: (63) 3653-1370, ou pelo site: www.arraias.to.gov.br/transparencia.

Arraias - to, 30 de Agosto de 2018.

comissão Permanente de Licitação

AXIXÁ DO TOCANTINS

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Prefeitura municipal de Axixá do tocantins - to, inscrita no 
cnPJ nº 00.766.725/0001-95, torna público que requereu junto ao instituto 
natureza do tocantins - nAturAtins, a Anuência Prévia de perfuração 
de poço subterrâneo profundo, no povoado de tábua melada, município 
de Axixá do tocantins-to.

BARRA DO OURO

CÂMARA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

A cÂmArA municiPAL dE bArrA do ouro - to, através 
da comissão de Pregão, torna público que fará licitação do tipo PrEgÃo 
PrEsEnciAL srP nº 002/2018, tipo “mEnor PrEÇo Por itEm”. 
objeto: Aquisição de móveis, Ar condicionados e Equipamentos de som 
para atender as necessidades da câmara municipal de barra do ouro - to,  
conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital, a 
realizar-se no dia 14/09/2018 às 09:00h:00min. Mais informações: (63) 
3494-1193.

barra do ouro - to, 31 de Agosto de 2018.

marlete de sousa santana
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A cÂmArA municiPAL dE bArrA do ouro-to, através da 
comissão de Pregão, torna público que fará licitação do tipo PrEgÃo 
PrEsEnciAL srP nº 003/2018, tipo “mEnor PrEÇo Por itEm”. 
objeto: Aquisição de materiais de construção, Hidráulicos, Elétricos e 
Pintura para atender as necessidades da câmara municipal de barra do 
Ouro - TO, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência do 
Edital, a realizar-se no dia 14/09/2018 às 11:00h:00min. mais informações: 
(63) 3494-1193.

barra do ouro - to, 31 de Agosto de 2018.

marlete de sousa santana
Pregoeira

CASEARA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2018

EsPÉciE: AtA dE rEgistro dE PrEÇos. ÓrgÃo 
gErEnciAdor: Prefeitura municipal de caseara. dAtA dA AssinAturA: 
30 de julho de 2018. VigÊnciA: 12 meses contados a partir da assinatura. 
obJEto: constitui objeto da presente licitação o registro de preços 
para aquisição de massa asfáltica, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. dEtEntor: 
tocAntins comErcio dE mAtEriAL dE informÁticA LtdA, 
inscrita no cnPJ nº 25.048.619/0001-05 com o menor valor apresentado 
para os itEns 01, 1.1, 02, e 2.1, perfazendo o valor de r$ 460.000,00 
(quatrocentos e sessenta mil reais). BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, Lei complementar nº Lei 147, de 07 de agosto de 
2014, Decreto Municipal ligado ao tema e Processo nº 012/2018 (Inclui-se 
em todas as alterações promovidas, no que couber).

caseara - to, 30 de Julho de 2018.

ildislene bernardo da silva santana
Prefeita municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018

EsPÉciE: Ata de registro de Preços. ÓrgÃo gErEnciAdor: 
Prefeitura municipal de caseara. ÓrgÃos PArticiPAntEs: fundo 
municipal de Educação, fundo municipal de saúde, fundo municipal 
de Assistência social E fundo municipal de meio Ambiente. dAtA dA 
AssinAturA: 11 de agosto de 2018. VigÊnciA: 12 meses contados 
a partir da assinatura. obJEto: A presente Ata tem por objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, 
compreendendo a implantação e operação de sistema via WEb, para 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõe a frota 
da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais e departamentos afins, 
conforme especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do edital do 
Pregão nº 018/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. fornEcEdor: 
brAsiLcArd AdministrAdorA dE cArtÕEs LtdA, inscrita no 
cnPJ nº 03.817.702/0001-50, com o menor percentual de taxa de 
administração aplicado, sendo 0,00% (zero) por cento, em um valor total 
de R$ 1.145.000,00 (um milhão cento e quarenta e cinco mil reais). BASE 
LEgAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária 
da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei complementar nº 
123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e do decreto municipal 028/2017, 
Processo nº 019/2018 (Inclui-se em todas as alterações promovidas, no 
que couber).

caseara - to, 11 de Agosto de 2018.

ildislene bernardo da silva santana
Prefeita municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020/2018

EsPÉciE: AtA dE rEgistro dE PrEÇos. ÓrgÃo 
gErEnciAdor: PrEfEiturA municiPAL dE cAsEArA. ÓrgÃos 
PArticiPAntEs: fundo municiPAL dE EducAÇÃo, fundo 
municiPAL dE sAÚdE, fundo municiPAL dE AssistÊnciA 
sociAL E fundo municiPAL dE mEio AmbiEntE. dAtA dA 
AssinAturA: 30 de julho de 2018. VigÊnciA: 12 meses contados a 
partir da assinatura. obJEto: aquisição de material permanente, sendo: 
Condicionador de ar, tipo Split, conforme especificado (s) no Termo 
de referência. fornEcEdor: s A dE souZA, inscrita no cnPJ nº 
09.912.989/0001-84, com o menor valor apresentado para os itEns 01, 
02 e 03, perfazendo o valor total de R$ 211.400,00 (duzentos e onze mil 
e quatrocentos reais). BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, com aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, Lei complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e 
do Decreto Municipal 02/2017, Processo nº 0013/2018 (Inclui-se em todas 
as alterações promovidas, no que couber).

caseara - to, 30 de Julho de 2018.

ildislene bernardo da silva santana
Prefeita municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021/2018

EsPÉciE: AtA dE rEgistro dE PrEÇos. ÓrgÃo 
gErEnciAdor: Prefeitura municipal de caseara. dAtA dA 
AssinAturA: 30 de julho de 2018. VigÊnciA: 12 meses contados a 
partir da assinatura. obJEto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção e conservação da iluminação pública do município 
de caseara, abrangendo áreas urbanas, rurais e assentamentos. 
fornEcEdor: E m rodriguEs sErViÇos mE, inscrita no cnPJ 
nº 25.162. 031/0001-70, com o menor valor apresentado para os itEns 
01 e 02, perfazendo o valor total de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e 
quinhentos reais). BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
com aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, Lei complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e do 
Decreto Municipal ligado ao tema, Processo nº 014/2018 (Inclui-se em 
todas as alterações promovidas, no que couber).

caseara - to, 30 de Julho de 2018.

ildislene bernardo da silva santana
Prefeita municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2018

EsPÉciE: AtA dE rEgistro dE PrEÇos. ÓrgÃo 
gErEnciAdor: PrEfEiturA municiPAL dE cAsEArA. ÓrgÃos 
PArticiPAntEs: fundo municiPAL dE EducAÇÃo, fundo 
municiPAL dE sAÚdE, fundo municiPAL dE AssistÊnciA sociAL 
E fundo municiPAL dE mEio AmbiEntE. dAtA dA AssinAturA: 30 
de julho de 2018. VigÊnciA: 12 meses contados a partir da assinatura. 
obJEto: Aquisição de material de consumo, sendo: material de limpeza, 
copa, cozinha e gás liquefeito condições, quantidades. fornEcEdor: 
mJ comErciAL - LtdA, inscrita no cnPJ nº 21.348.472/0001-00, com 
o menor valor apresentado para os itEns 01, 14, 21, 22, 23, 32, 33, 37, 
38, 39, 40, 54, 55, 57, 58, 59, 83, 84, 85, 107, 111, 114, 116, 132, 135, 
140, 150, 151, 154, 155, 170, 171, 176 e 178, perfazendo o valor total 
de R$ 227.939,54 (duzentos e vinte sete mil e novecentos e trinta e nove 
reais e cinquenta e quatro centavos). BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, Lei complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro 
de 2007 e do decreto municipal ligado ao tema, Processo nº 017/2018 
(Inclui-se em todas as alterações promovidas, no que couber).

caseara - to, 31 de Julho de 2018.

ildislene bernardo da silva santana
Prefeita municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 022/2018

EsPÉciE: AtA dE rEgistro dE PrEÇos. ÓrgÃo 
gErEnciAdor: Prefeitura municipal de caseara. dAtA dA 
AssinAturA: 30 de julho de 2018. VigÊnciA: 12 meses contados a 
partir da assinatura. obJEto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção e conservação da iluminação pública do município 
de caseara, abrangendo áreas urbanas, rurais e assentamentos. 
fornEcEdor: sELL sErViÇos & VEndAs inscrita no cnPJ nº 
20.334.672/0001-40, com o menor valor apresentado para o itEm 03, 
perfazendo o valor total de R$ 78.540,00 (setenta e oito mil quinhentos 
e quarenta reais). BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
com aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, Lei complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e do 
Decreto Municipal ligado ao tema, Processo nº 014/2018 (Inclui-se em 
todas as alterações promovidas, no que couber).

caseara - to, 30 de Julho de 2018.

ildislene bernardo da silva santana
Prefeita municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 023/2018

EsPÉciE: AtA dE rEgistro dE PrEÇos. ÓrgÃo 
gErEnciAdor: Prefeitura municipal de caseara. ÓrgÃos 
PArticiPAntEs: fundo municipal de Educação, fundo municipal de 
saúde, fundo municipal de Assistência social e fundo municipal de 
meio Ambiente. dAtA dA AssinAturA: 30 de julho de 2018. VigÊnciA: 
12 meses contados a partir da assinatura. obJEto: contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos 
automotores da linha leve, média e pesada. dEtEntor: LucAs ALVEs 
rufino, inscrita no cnPJ nº 19.836.138/0001-53, com o menor valor 
apresentado para os itEns 01, 02, 04, 06 e 10, perfazendo o valor de r$ 
177.780,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos e oitenta reais). BASE 
LEgAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária 
da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei complementar nº 
Lei 147, de 07 de agosto de 2014, decreto municipal ligado ao tema e 
Processo nº 015/2018 (Inclui-se em todas as alterações promovidas, no 
que couber).

caseara - to, 30 de Julho de 2018.

ildislene bernardo da silva santana
Prefeita municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024/2018

EsPÉciE: AtA dE rEgistro dE PrEÇos. ÓrgÃo 
gErEnciAdor: Prefeitura municipal de caseara. ÓrgÃos 
PArticiPAntEs: fundo municipal de Educação, fundo municipal de 
saúde, fundo municipal de Assistência social e fundo municipal de 
meio Ambiente. dAtA dA AssinAturA: 30 de julho de 2018. VigÊnciA: 
12 meses contados a partir da assinatura. obJEto: contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos 
automotores da linha leve, média e pesada. dEtEntor: mAJAs 
LocAdorA EirELi, inscrita no cnPJ nº 26.576.601/0001-30, com o 
menor valor apresentado para os itEns 03, 05, 11, 12 e 13, perfazendo 
o valor de R$ 341.970,00 (trezentos e quarenta e um mil e novecentos e 
setenta reais). BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com 
aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
complementar nº Lei 147, de 07 de agosto de 2014, decreto municipal 
ligado ao tema e Processo nº 015/2018 (Inclui-se em todas as alterações 
promovidas, no que couber).

caseara - to, 30 de Julho de 2018.

ildislene bernardo da silva santana
Prefeita municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 025/2018

EsPÉciE: AtA dE rEgistro dE PrEÇos. ÓrgÃo 
gErEnciAdor: Prefeitura municipal de caseara. ÓrgÃos 
PArticiPAntEs: fundo municipal de Educação, fundo municipal de 
saúde, fundo municipal de Assistência social e fundo municipal de 
meio Ambiente. dAtA dA AssinAturA: 30 de julho de 2018. VigÊnciA: 
12 meses contados a partir da assinatura. obJEto: contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos 
automotores da linha leve, média e pesada. dEtEntor: Zinco 
construtorA LtdA, inscrita no cnPJ nº 10.310.908/0001-55, com o 
menor valor apresentado para os itEns 07, 08 e 09, perfazendo o valor 
R$ 250.170,00 (duzentos e cinquenta mil e cento e setenta reais). BASE 
LEgAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária 
da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei complementar nº 
Lei 147, de 07 de agosto de 2014, decreto municipal ligado ao tema e 
Processo nº 015/2018 (Inclui-se em todas as alterações promovidas, no 
que couber).

caseara - to, 30 de Julho de 2018.

ildislene bernardo da silva santana
Prefeita municipal

GURUPI

EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 042/2018

Processo Licitatório nº 2275/2017. tomada de Preços nº 
006/2017. Partes: sEcrEtAriA municiPAL dE EducAÇÃo dE 
guruPi - to, cnPJ nº 17.527.397/0001-77, e PortobELLo LtdA EPP, 
cnPJ nº 33.243.144/0001-39. obJEto: Prorrogar o prazo de vigência 
contratual por mais 150 (cento e cinquenta) dias, compreendendo o 
período de 26/07/2018 a 23/12/2018, prazo de execução por mais 60 
(sessenta) dias, compreendendo o período de 26/07/2018 a 24/09/2018, 
e acrescer o valor de R$ 84.753,69 (oitenta e quatro mil e setecentos e 
cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), que corresponde a 
aproximadamente 24,92% ao valor contratual originalmente estabelecido, 
previsto na cláusula décima quinta. data de Assinatura: 26/07/2018.

Eurípedes fernandes cunha
sEcrEtAriA municiPAL dE EducAÇÃo

EXTRATO DOS CONTRATOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Pregão Presencial nº 010/2018. Ata de registro de Preços nº 018/2018.
Processo Licitatório nº 210/2018.
contrAtAdA: nEWtEc construÇÕEs LocAÇÕEs E sistEmAs 
dE monitorAmEnto EirELi - mE, cnPJ nº 21.536.756/0001-20.
obJEto: contratação de empresa para prestação de serviços 
de monitoramento eletrônico ininterrupto com o fornecimento dos 
equipamentos por comodato.

contrAto nº 139/2018. Processo administrativo nº 2018013126.
contrAtAntE: sEcrEtAriA municiPAL dE EducAÇÃo dE guruPi 
- TO, CNPJ nº 17.527.397/0001-77. Valor: R$ 74.662,25 (setenta e quatro 
mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Vigência: 
1º/08/2018 a 31/12/2018. data de Assinatura: 31/07/2018.

contrAto nº 155/2018. Processo administrativo nº 2018013344.
contrAtAntE: sEcrEtAriA municiPAL dE infrAEstruturA 
dE guruPi - to, cnPJ nº 17.590.843/0001-98. Valor: r$ 18.378,40 
(dezoito mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). Vigência: 
03/09/2018 a 31/12/2018. data de Assinatura: 03/09/2018.

contrAto nº 156/2018. Processo administrativo nº 2018013341.
contrAtAntE: fundo municiPAL dE AssistÊnciA sociAL dE 
GURUPI - TO, CNPJ nº 14.764.485/0001-02. Valor: R$ 32.162,20 (trinta 
e dois mil cento e sessenta e dois reais e vinte centavos). Vigência: 
03/09/2018 a 31/12/2018. data de Assinatura: 03/09/2018.

contrAto nº 157/2018. Processo administrativo nº 2018013374.
contrAtAntE: fundo municiPAL dE sAÚdE dE guruPi - to, 
CNPJ nº 11.336.672/0001-99. Valor: R$ 55.135,20 (cinquenta e cinco 
mil cento e trinta e cinco reais e vinte centavos). Vigência: 03/09/2018 a 
31/12/2018. data de Assinatura: 03/09/2018.

JUARINA

EXTRATOS DE CONTRATOS

contrato nº 008/2018. contratante: fundo municipal de saúde 
de Juarina-to, cnPJ: 11.715.159/0001-09. contratada: orivalda Hiona 
de Fátima, CPF: 601.559.731-34; Objeto: Locação de 01 (um) imóvel para 
guardar equipamentos da secretaria municipal de saúde de Juarina-to. 
Valor global: R$ 2.838,00. Vigência: 06 (seis) meses a partir de 1º de 
julho de 2018.

contrato nº 009/2018. contratante: fundo municipal de saúde 
de Juarina-to, cnPJ: 11.715.159/0001-09. contratada: silvina silva dos 
santos, cPf: 026.118.371-04; objeto: Prestação de serviço de Auxiliar de 
serviços gerais no Posto de saúde. Valor global: r$ 2.056,00. Vigência: 
02 (dois) meses a partir de 1º de agosto de 2018.

Juarina - to, 27 de Agosto de 2018.

irla Larissa terto diniz
secretária municipal de saúde

LIZARDA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 008/2018 contratante: Prefeitura 
municipal de Lizarda-to e fundo municipal de saúde. contratado: 
ProfArm comÉrcio dE mEdicAmEntos E mAtEriAis 
HosPitALAr LtdA, inscrita com o cnPJ/mf: 00.545.222/0001-90. 
objeto: aquisição de medicamentos, materiais odontológicos e materiais 
hospitalares, destinados à farmácia básica do fundo municipal de 
Aaúde de Lizarda/to. modalidade de Licitação: Pregão Presencial. Valor 
Global: R$ 832.266,02 (oitocentos e trinta e dois mil duzentos e sessenta 
e seis reais e dois centavos). Data da ata de registro de preços: 30 de 
agosto de 2018. Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 
04.14.10.301.1402.2.066 natureza da despesa 3.3.90.30 fontes de 
recurso: 0040 e 0401. signatários: suelene Lustosa matos e meuna 
gloria rocha.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 009/2018 contratante: 
Prefeitura municipal de Lizarda-to e fundo municipal de saúde. 
contratado: giLbEKson morEirA rocHA, inscrita com o cnPJ/
mf: 13.028.615/0001-78. objeto: Aquisição materiais permanentes, em 
atendimento às necessidades do fundo municipal de saúde do governo 
municipal de LiZArdA/to. modalidade de Licitação: Pregão Presencial 
Valor Global: R$ 34.246,67 (trinta e quatro mil duzentos e quarenta e seis 
reais e sessenta e sete centavos). Data da ata de registro de preços: 30 
de agosto de 2018. Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 
04.14.10.301.1402.1.033 natureza da despesa 4.4.90.52 fontes de 
Recurso: 0043. Signatários: Suelene Lustosa Matos e Gilbekson Moreira 
rocha.

NOVA ROSALÂNDIA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada com 
fundamento no art. 24, ii, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, e ainda com o devido atendimento no que requer o parágrafo 
único do art. 26 do mesmo diploma legal.

ProcEsso nº 198/2018.
nomE dA EmPrEsA: toPAg - toPogrAfiA consuLtoriA 
AmbiEntAL E gEorrEfErÊnciA / cnPJ 25.231.643/0001-77
cLAssificAÇÃo dE dEsPEsA: 03.26.15.452.0103.2.043 Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39 VALOR TOTAL: R$ 4.420,32 (quatro mil quatrocentos 
e vinte reais e trinta e dois centavos).
secretaria de infraestrutura da cidade de nova rosalândia, Estado do 
tocantins.

nova rosalândia - to, 08 de Agosto de 2018.

Ladir Alves machado
Prefeito municipal
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OLIVEIRA DE FÁTIMA

EXTRATOS DE CONTRATOS

fundamentação: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Processo Licitatório nº 002/2018, Pregão Presencial nº 002/2018
nº do contrato: nº 012/2018
contratante: fundo municipal de saúde de oliveira de fátima -to.
contratado: ricHArdE Amorim dA siLVA - mE
objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes para o 
fundo municipal de saúde de oliveira de fátima-to.
Valor Total: R$ 57.108,00 (cinquenta e sete mil cento e oito reais)
Prazo de Vigência: o presente contrato terá sua vigência da data de sua 
assinatura até 31/12/2018.

nº do contrato: nº 015/2018
contratante: fundo municipal de saúde de oliveira de fátima-to.
contratado: gisLAinE gomEs dos rEis - mE
objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes para o 
fundo municipal de saúde de oliveira de fátima - to.
Valor Total: R$ 34.550,00 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais).
Prazo de Vigência: o presente contrato terá sua vigência da data de sua 
assinatura até 31/12/2018.

nº do contrato: nº 014/2018
contratante: fundo municipal de saúde de oliveira de fátima-to.
contratado: LuminAtA distribuidorA EirELi - mE
objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes para o 
fundo municipal de saúde de oliveira de fátima - to.
Valor Total: R$ 45.110,00 (quarenta e cinco mil cento e dez reais)
Prazo de Vigência: o presente contrato terá sua vigência da data de sua 
assinatura até 31/12/2018.

nº do contrato: nº 013/2018
contratante: fundo municipal de saúde de oliveira de fátima-to.
contratado: ocidEntAL distribuidorA EirELi - EPP
objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes para o 
fundo municipal de saúde de oliveira de fátima - to.
Valor Total: R$ 50.106,00 (cinquenta mil cento e seis reais)
Prazo de Vigência: o presente contrato terá sua vigência da data de sua 
assinatura até 31/12/2018.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO

o município e fundos de oliveira de fátima torna públicas as 
LicitAÇÕEs a seguir caracterizadas: PrEgÃo PrEsEnciAL r. dE 
PrEÇo nº 020/2018 - dia 14 de setembro de 2018, às 9h, tipo mEnor 
PrEÇo Por itEm, VisAndo A contrAtAÇÃo dE PrEstAÇÃo 
dE sErViÇos dE LAVA-A-JAto PArA o municÍPio E fundos dE 
oLiVEirA dE fÁtimA.

PrEgÃo PrEsEnciAL r. dE PrEÇo nº 021/2018 - dia 14 de 
setembro de 2018, às 10h, tipo mEnor PrEÇo Por itEm, VisAndo A 
AQuisiÇÃo dE mAtEriAis grÁficos PArA o municÍPio E fundos 
dE oLiVEirA dE fÁtimA.

Mais informações através dos Fones: (63) 3335-1169 ou 1101, 
das 8h às 11h, de segunda a sexta-feira

JuLiAnA rodriguEs LoPEs
Pregoeira

PEDRO AFONSO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 009/2018 Proc 235/2018 - Abertura 
dia: 14/09/2018, às 9h, visando aquisição de um veículo adaptado para 
ambulância, para atender a demanda de fundo municipal de saúde de 
Pedro Afonso.

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 010/2018 Proc 236/2018 - 
Abertura dia: 14/09/2018, às 9h30, visando aquisição de equipamentos 
permanentes odontológicos, para atender a demanda do fundo municipal 
de saúde de Pedro Afonso.

Edital e seus anexos estarão disponíveis a todos os interessados 
na sala de licitação por meio magnéticos (CD ROM; PEN DRIVE e 
IMPRESSOS), no horário compreendido entre as 8h e 12h. Mais 
informações através do Fone: (63) 3466-1220, junto à Comissão 
Permanente de Licitação.

Pedro Afonso - to, 30 de Agosto de 2018.

José martins de frança
gestor do fundo de saúde

PINDORAMA DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 001/2018 registro de Preço menor preço por item.
objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares.
data abertura: 17/09/2018, às 9h.
Local: Prefeitura Pindorama-to.

Edital deverá ser retirado na Prefeitura Pindorama-to, segunda 
a sexta-feira, das 12h30 às 18h30. Telefone: (63) 33751106

Jonas Alves carvalho neto
Presidente da cPL

PONTE ALTA DO BOM JESUS

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

o municÍPio dE PontE ALtA do bom JEsus/to torna 
público que fará realizar licitação, visando à contratação de Empresa 
Qualificada para a Conclusão da Obra de Urbanização da Entrada 
da Cidade - Ciclovia, de acordo com as condições e especificações 
constantes no Edital e seus anexos. modALidAdE dE LicitAÇÃo: 
tomAdA dE PrEÇos - mEnor PrEÇo gLobAL. AbErturA: 20 de 
setembro de 2018, às 8h. LEgisLAÇÃo: Lei nº 8.666/93, atualizações 
e Lei complementar nº 123/2006. EditAL: o Edital e anexos poderão 
ser requeridos, das 8h às 18h, junto à comissão de Licitação, na sala 
de Licitações na sede da Prefeitura. os interessados deverão também 
apresentar no ato da retirada do edital um cd virgem ou pen drive para 
a retirada dos projetos.

Ponte Alta do bom Jesus - to, 03 de setembro de 2018.

comissão de Licitação

RECURSOLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

A PrEfEiturA municiPAL dE rEcursoLÂndiA, EstAdo 
do tocAntins, mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Presencial, tipo menor preço por item, visando a aquisição de 
veículos 0 (zero) km, com abertura das propostas previstas para o dia 
14 de setembro de 2018, às 8h. Edital e Anexos poderão ser retirados na 
Prefeitura municipal de recursolândia. mais informações pelo telefone: 
(63) 3438-1213.

Leonardo chaves franco
Pregoeiro

SANTA TEREZA DO TOCANTINS

o municÍPio dE sAntA tErEZA do tocAntins avisa aos 
interessados republicação de Licitação no dia 14/09/2018, às 8h, PP nº 
015/2018/ADM - I visando aquisições de Implementos Agrícolas (Grades 
e Roçadeiras). O edital está disponível na prefeitura no end.: Praça 5 de 
Janeiro, 890, ou pelo e-mail: licita.santatereza@gmail.com. informações 
(63) 3527-1159.

nazareno Xavier de godoi
Presidente da cPL e Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 006/2018/FMS

o fundo municipal de saúde de santa tereza do tocantins - to  
avisa aos interessados que realizará licitação no dia 18/09/2018, às 11h, 
para contratação de Serviços Médicos (Profissional de Medicina), na 
modalidade pregão presencial. o edital está disponível na prefeitura no 
end.: Praça 5 de Janeiro, 890, no e-mail: licita.santatereza@gmail.com ou 
no site: www.santarezadotocantins.to.gov.br. Informações: (63) 3527-1159.

nazareno Xavier de godoi
Presidente da cPL e Pregoeiro
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SILVANÓPOLIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ADESÃO
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3212/2018 - PP Nº 001/2018

o fundo municiPAL dE sAÚdE do municÍPio dE 
siLVAnÓPoLis-to E A EmPrEsA VEncEdorA A sEguir ELEncAdA 
AcordAm A AdEsÃo Ao rEgistro dE PrEÇos PArA AQuisiÇÃo 
dE gÊnEros ALimEntÍcios, PArA AtEndEr o sEtor dE 
nutriÇÃo E diEtÉticA dos EstAbELEcimEntos dE sAÚdE 
DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES (INTERNADOS 
OU EM OBSERVAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
001/2018 sEJE, conformE sEguE: g. cArLos dE oLiVEirA - mE, 
inscritA no cnPJ nº 03.133.874/0001-05, ficA dEcLArAdo QuE os 
PrEÇos rEgistrAdos nA ArP nº 001/2018 sÃo VÁLidos Por um 
PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE 
EXtrAto. Programa: 10.301.1440.2.064 Elemento: 3.3.90.30, fonte: 40, 
VALOR: R$ 2.996.823,73 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E NOVENTA 
E sEis miL oitocEntos E VintE E trÊs rEAis E sEtEntA E trÊs 
CENTAVOS). A ARP Nº 001/2018 ENCONTRA-SE EM SUA ÍNTEGRA, 
disPonÍVEL no fundo municiPAL dE sAÚdE dE nAtiVidAdE - to.  
LEgAL: LEi nº 10.520/02, LEi nº8.666/93, dEcrEto nº 7.892/13. 
siLVAnÓPoLis-to, 07 dE mAio dE 2018. gEstor do fundo dE 
sAÚdE sr. WiLKEY fErnAndo L. oLiVEirA.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A bAsE fortins soLuÇÕEs AmbiEntAis LtdA, inscrita 
no cnPJ: 12.706.327/0001-62, torna público que requereu ao instituto 
natureza do tocantins - nAturAtins a renovação de Licença de 
operação instalada no endereço, estrada Palmas a Porto nacional, to-050  
Km 45,5, Lote 01 remanescente e fazenda Pingo, município de Porto 
nacional. o empreendimento se enquadra na resolução do conAmA 
nº 001/86 e resolução coEmA-to nº 007/05.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o consórcio EtHos/HWn/consoL, cPnJ 25.276.588/0002-12,  
torna público que recebeu Autorização Ambiental de nº 3.200/2018 junto 
ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, para a instalação de 
usina de concreto betuminoso usinado Quente - cbuQ para apoio às 
obras de recuperação asfáltica da br-153 em fátima. o empreendimento 
se enquadra nas resoluções conAmA 237/97, 01/86 e coEmA 07/2005, 
que dispõem sobre o impacto Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Eco brAsiL fLorEstAs s.A., cnPJ: 08.787.150/0001-07,  
torna público que requereu ao instituto natureza do tocantins - 
nAturAtins, a Autorização Ambiental, para atividade de Exploração 
de solo Laterítico, localizada na fazenda bananal, zona rural, município 
de Palmeirante (TO). O empreendimento se enquadra na Resolução 
conAmA nº 237/1997 e resolução coEmA/to nº 07/2005, que dispõem 
sobre Licenciamento Ambiental. o processo de licenciamento é de 
responsabilidade técnica da Ambmap Engenharia e meio Ambiente.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Eco brAsiL fLorEstAs s.A., cnPJ: 08.787.150/0001-07,  
torna público que requereu ao instituto natureza do tocantins - 
nAturAtins, a Autorização Ambiental, para atividade de Exploração de 
solo Laterítico, localizada na fazenda mangabal, zona rural, município 
de Palmeirante (TO). O empreendimento se enquadra na Resolução 
conAmA nº 237/1997 e resolução coEmA/to nº 07/2005, que dispõem 
sobre Licenciamento Ambiental. o processo de licenciamento é de 
responsabilidade técnica da Ambmap Engenharia e meio Ambiente.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Eco brAsiL fLorEstAs s.A., cnPJ: 08.787.150/0001-07,  
torna público que requereu ao instituto natureza do tocantins - 
nAturAtins, a Autorização Ambiental, para atividade de Exploração de 
solo Laterítico, localizada na fazenda riachinho, zona rural, município 
de Palmeirante - to. o empreendimento se enquadra na resolução 
conAmA nº 237/1997 e resolução coEmA/to nº 07/2005, que dispõem 
sobre Licenciamento Ambiental. o processo de licenciamento é de 
responsabilidade técnica da Ambmap Engenharia e meio Ambiente.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa Hotel residencial Araguaia LtdA - mE, inscrita 
no cnPJ 00.739.286/0001-21, torna público que requereu à fundação 
Municipal de Meio Ambiente - FMA, a Licença Ambiental Simplificada para 
atividade de Hotelaria, com endereço na Quadra 104 norte, Av. Lo 04,  
Lote 17-A, Palmas - to. de acordo com o disposto nas resoluções 
conAmA nº 001/86 e 237/1997 e resolução coEmA - to nº 007/2005, 
que dispõem sobre Licenciamento Ambiental de atividades.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa J c dos sAntos - mE, cnPJ: 12.253.674/0001-87,  
torna público que requereu ao NATURATINS, As Licenças (Prévia, 
de Instalação e de Operação) para atividade de Armazém de grãos, 
na rua 03, nº 1678, centro - guaraí/to. A empresa se enquadra nas 
res. conAmA nº 001/86 e 237/97 e coEmA 007/2005, referentes ao 
licenciamento ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. JuVEnAL cArVALHo dA LuZ, cPf: 062.548.101-15,  
torna público que requereu ao instituto natureza do tocantins - 
nAturAtins, a Licença Prévia, Licença de instalação, Licença de 
operação para a atividade bovinocultura fazenda cipó, com endereço 
completo Zona rural, na fazenda cipó, Lotes nº 69, 88,89-A, Loteamento 
Araguacema, 2ª Etapa, Araguacema-to. o empreendimento se enquadra 
na resolução coEmA nº 007/2005, que dispõe sobre Licenciamento 
Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa mcm comÉrcio dE cAminHÕEs dE Ônibus 
LtdA, inscrita no cnPJ nº 06.073.566/0004-72, torna público que 
requereu à fundação municipal de meio Ambiente de Palmas, a LicEnÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA para atividades administrativas e financeiras, 
com endereço na Quadra 912 sul, Alameda 3, Lote 02-b, Qi-m, município 
de Palmas-to. o empreendimento se enquadra nas resoluções conAmA 
nº 001/86 e 237/97, na Lei municipal nº 1011/2011 e decreto municipal nº 
244/2002, que dispõem sobre o licenciamento ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa mcm distribuidorA dE PEÇAs, PnEus E 
LubrificAntEs LtdA, inscrita no cnPJ nº 21.730.821/0001-53, torna 
público que requereu à fundação municipal de meio Ambiente de Palmas, 
a Licença municipal Prévia - LmP, Licença municipal de instalação - Lmi 
e Licença municipal de operação - Lmo para atividades de vendas de 
pneus, lubrificantes, e serviços de manutenção como alinhamento e 
balanceamento, com endereço na Quadra 912 sul, Alameda 3, Lote 02-b,  
Qi-m, município de Palmas-to. o empreendimento se enquadra nas 
resoluções conAmA nº 001/86 e 237/97, na Lei municipal nº 1011/2011 
e decreto municipal nº 244/2002, que dispõem sobre o licenciamento 
ambiental.
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. Paulo césar cassol, inscrito no cPf de nº 908.341.430-20,  
torna público que requereu ao instituto natureza do tocantins - 
NATURATINS, a Licença Prévia (LP) para a atividade de Agricultura de 
soja, localizada município de campos Lindos - to. o empreendimento se 
enquadra na resolução conAmA nº 237/97 e resolução coEmA-to nº 
007/2005, que dispõem sobre Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. Paulo césar cassol, inscrito no cPf de nº 908.341.430-20,  
torna público que requereu ao instituto natureza do tocantins - 
NATURATINS, a Licença de Instalação (LI) para a atividade de Agricultura 
de soja, localizada município de campos Lindos - to. o empreendimento 
se enquadra na resolução conAmA nº 237/97 e resolução coEmA-to 
nº 007/2005, que dispõem sobre Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. Paulo césar cassol inscrito no cPf de nº 908.341.430-20,  
torna público que requereu ao instituto natureza do tocantins - 
NATURATINS, a Licença de Operação (LO) para a atividade de Agricultura 
de soja, localizada município de campos Lindos - to. o empreendimento 
se enquadra na resolução conAmA nº 237/97 e resolução coEmA-to 
nº 007/2005, que dispõem sobre Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A rodEs EngEnHAriA E trAnsPortEs LtdA, cnPJ nº 
07.454.750/0001-82, torna público que requereu à fundação municipal de 
meio Ambiente - fmA a Autorização Ambiental para atividade de desmonte 
de afloramentos rochoso com uso de explosivos na área de implantação do 
residencial recanto das Araras i e ii, localizado no Loteamento recanto 
das Araras, Palmas/to. o empreendimento se enquadra nas resoluções 
conama nº 237/1997, coema nº 07/2005 e Lei municipal nº 1.011/2001, 
que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. roosevelt barros santos e outro, cPf 111.303.118-21 torna 
público que requereu ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, 
a Licença Prévia, Licença de instalação, Licença de operação para a 
atividade Pecuária Fazenda Melody, com endereço completo Zona Rural, 
Fazenda Melody, Araguacema-TO. O empreendimento se enquadra 
na resolução coEmA nº 007/2005, que dispõe sobre Licenciamento 
Ambiental desta atividade.

SEGUNDA CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

XAVAntE AgroindustriAL dE cErEAis s/A
cnPJ/mf 01.194.528/0001-01

nirE 173.000.0072-8

o Presidente conselho de Administração da XAVAntE 
AgroindustriAL dE cErEAis s/A convoca os senhores Acionistas a se 
reunirem em Assembleia geral Extraordinária no dia 12 de setembro de 2018, 
às 8 horas, em sua sede social, localizada na fazenda Xavante, rodovia 
Dueré/Formoso do Araguaia, Km 05, a direita 30 km, CEP: 77.485-000,  
dueré-to, em conformidade com o art. 10 de seu Estatuto social e em 
estrito cumprimento ao art. 294 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

i - Exposição de fatos acerca do cometimento de falta grave por 
acionista da companhia;

ii - deliberação a respeito de aplicação da sanção prevista no 
art. 1.030 do código civil, cominada com o entendimento do recurso 
Especial nº 917.531 - RS (2007/0007392-5).

Agradecendo o seu comparecimento, subscrevo-me 
atenciosamente,

dueré - to, 3 de setembro de 2018.

Alcides rebeschini
Presidente conselho de Administração

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
cnPJ/mf nº 25.089.509/0001-83 - nirE 17.300.000.060

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

convocamos os senhores acionistas titulares de ações 
ordinárias e preferenciais de emissão da companhia de saneamento do 
Tocantins - Saneatins, perante à JUCETINS (“Companhia”) a se reunirem 
em Assembleia geral Extraordinária, que se realizará no dia 14/09/2018, 
às 11:00 horas, na sede social da companhia, localizada no município de 
Palmas, Estado do tocantins, na Quadra 312 sul Av. Lo-05, s/n, Plano 
Diretor Sul, CEP: 77021-200 (“AGE”), a fim de deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) alteração da composição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia, com prazo de mandato unificado de 
2 (dois) anos, a se expirar em 30/04/2020; (ii) alteração da composição 
dos membros do Conselho Fiscal, com prazo de mandato unificado de 1 
(um) ano, a se expirar em 30/04/2019; (iii) outros Assuntos de Interesse 
geral da companhia. informações gerais: 1. Poderão participar da AgE 
os acionistas titulares de ações que estiverem registradas em seu nome, 
no livro próprio, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data marcada 
para a realização da AgE, nos termos do artigo 27 do Estatuto social 
da companhia, comparecendo por si, seus representantes legais ou 
procuradores, munidos dos respectivos documentos comprobatórios. 2. 
nos termos da instrução cVm nº 165, de 11/12/1991, conforme alterada, 
o percentual de participação exigido dos acionistas para solicitação da 
adoção do processo de voto múltiplo, nos termos do art. 141 da Lei nº 
6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, é de 9,0% (nove por cento) 
do capital social com direito a voto. 3. Encontram-se à disposição dos 
acionistas, na sede social da companhia, na página de relação com 
investidores da Companhia (www.brkambiental.com.br/risaneatins) e no 
site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), as informações 
e documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas 
na AgE, incluindo este Edital, a Proposta da Administração e aqueles 
exigidos pela instrução cVm nº 481, de 17/12/2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 481”). Os acionistas interessados em sanar dúvidas 
relativas às propostas acima deverão contatar a área de relações com 
Investidores da Companhia, por meio do telefone (63) 3218-3401 ou via 
e-mail: risaneatins@brkambiental.com.br.

Jorge Augusto regis gomes
Presidente do conselho de Administração da companhia de 

saneamento do tocantins - saneatins

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TRANSPORTADORES DO NORTE 
E NORDESTE DO BRASIL - CNPJ/MF: 06.995.080/0001-49

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

o diretor Presidente, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto social, convoca todos os associados da cooPErAtiVA, em 
condições de votar, para se reunirem em Assembleia geral Extraordinária, 
a realizar-se na sua sede social, à Quadra 103 sul, rua so 2, Lote 13, 
nº 30, sala 102, Plano diretor norte, Palmas/to, cEP: 77.015-022, no 
dia 13 de Setembro de 2018, às 09:00 (nove) horas, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 10:00 
(dez) horas, com a presença de metade mais um dos associados, em 
segunda convocação; ou às 11:00 (onze) horas, com a presença de no 
mínimo 5 (cinco) associados, em terceira convocação, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: 1) Inclusão de atividades; 
2) Alteração de endereço da sede; 3) Deliberar sobre a cobrança da taxa 
de administração da Cooperativa; 4) alteração de endereço de sua única 
filial estabelecida no estado do Maranhão e 5) exclusão de cooperado (s).

Palmas - to, 30 de Agosto de 2018.

João Paulo silveira
diretor Presidente
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