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SUMÁRIO

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

MEDIDA PROVISÓRIA NO 24, DE 27 DE OUTUbRO DE 2020.

Altera a Lei 2.766, de 5 de setembro de 2013, que 
autoriza a doação, para habitação de interesse 
social, dos bens imóveis que especifica, e adota outra 
providência.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 27, §3o, da constituição do Estado, adota 
a seguinte Medida Provisória com força de lei:

Art. 1o A Lei 2.766, de 5 de setembro de 2013, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 1o ..........................................................................................
....................................................................................................

VIII - às sociedades empresariais, de forma transitória e com 
encargos, a serem selecionadas por meio de chamamento 
público, na conformidade do disposto nas Leis federais 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e 13.303, de 30 de junho de 2016, e 
nas regras do Programa de Apoio à Produção de Habitações, 
para empreendimentos de proposição do Governo do Estado, 
os lotes multifamiliares: 

....................................................................................................

....................................................................................................

§1o As áreas de terreno urbano mencionadas neste artigo 
destinam-se a empreendimentos habitacionais vinculados 
ao complexo normativo do Programa Minha casa Minha 
Vida, financiados com recursos do Fundo de Arrendamento 
residencial - fAr, do fundo de desenvolvimento social - 
fds, do fundo de Garantia por tempo de serviço - fGts e do 
sistema brasileiro de Poupança e Empréstimo - sbPE.

....................................................................................................

....................................................................................................

§3o os empreendimentos habitacionais financiados com 
recursos do sistema brasileiro de Poupança e Empréstimo - 
sbPE atenderão às normas e diretrizes estabelecidas na Lei 
federal 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o 
Programa Minha casa Minha Vida - PMcMV.
....................................................................................................
.................................................................................................... 

Art. 3o os imóveis objeto da doação referida no inciso VIII do 
art. 1o desta Lei constituem bens e direitos integrantes do fundo 
de Arrendamento residencial - fAr, do fundo de Garantia do 
tempo de serviço - fGts e do sistema brasileiro de Poupança 
e Empréstimo - sbPE, para efeito de segregação patrimonial e 
contábil, não podendo:

....................................................................................................

............................................................................................ (nr)

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

Art. 3o É revogada a alínea “e” do inciso VIII do art. 1o da Lei 
2.766, de 5 de setembro de 2013. 

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 27 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

DECRETO NO 6.173, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

dispõe sobre consignações em folha de pagamento 
no âmbito do Poder Executivo, e adota outras 
providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da constituição do Estado, 
e com fulcro no parágrafo único do art. 41 da Lei 1.818, de 23 de agosto 
de 2007,

 
d E c r E t A:

cAPÍtuLo I
dAs dIsPosIÇÕEs PrELIMInArEs

seção I
dos objetivos

Art. 1o Este decreto regulamenta as consignações em folha 
de Pagamento, no âmbito do Poder Executivo do Estado do tocantins, 
cabendo à secretaria da Administração e ao Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do tocantins - IGEPrEV-tocAntIns, nas 
respectivas áreas de atuação, a execução e o controle destas.

seção II
dos conceitos

Art. 2o Considera-se, para fins deste Decreto:

I - consignação em folha de Pagamento, todo desconto que 
incide sobre o subsídio, provento ou remuneração mensal do servidor 
público ativo, inativo ou pensionista, classificada em:

a) consignação compulsória - desconto que incide sobre o 
subsídio, vencimento, provento ou remuneração mensal do consignado, 
por força de lei, decisão judicial ou administrativa;

b) consignação facultativa - desconto incidente sobre o 
subsídio, provento ou remuneração mensal do consignado mediante 
sua prévia, expressa e formal autorização e anuência do consignante;
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II - consignante - o Governo do Estado do tocantins, por meio:

a) da secretaria da Administração, quando se tratar de servidor 
civil e militar ativos;

b) do IGEPrEV-tocAntIns, quando se tratar de inativos e 
pensionistas;

III - consignatária - a entidade destinatária dos créditos 
resultantes das consignações compulsórias ou facultativas;

IV - consignados - os servidores públicos civis e militares ativos, 
inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual; 

V - base de cálculo para a Margem consignável - o subsídio, 
vencimento, provento ou remuneração mensal do servidor público civil 
e/ou militar, ativo, inativo e/ou pensionista, deduzidas as consignações 
compulsórias, as vantagens pecuniárias variáveis, programas 
habitacionais e amortização de financiamento de imóveis;

VI - Margem consignável - o valor máximo de consignação 
facultativa atribuída aos consignados;

VII - Inclusão de consignação - o ato que consiste no 
lançamento da consignação no sistema responsável pelo gerenciamento 
e processamento da mesma;

VIII - renegociação de dívida - o procedimento que consiste 
em o consignado negociar novamente a dívida contratada com a 
consignatária, quando ambos têm interesse; 

IX - Liquidação Antecipada de dívida - o procedimento que 
consiste na liquidação, de forma parcial ou total, de dívida consignada, 
antes do prazo previsto.

seção III
das Entidades consignatárias

Art. 3o são admitidas como Entidades consignatárias, na 
seguinte ordem de prioridade: 

I - o Plano de Assistência à saúde dos servidores Públicos do 
Estado do tocantins - PLAnsAÚdE; 

II - os programas sociais, culturais, educacionais de políticas 
habitacionais implantados pelo Estado;

III - as entidades financiadoras de imóvel residencial, autorizadas 
por órgão competente; 

IV - a Agência de fomento do Estado do tocantins s/A. - 
fomento; 

V - as associações, entidades e sindicatos representativos de 
servidores e pensionistas deste Executivo Estadual;

VI - os programas sociais implantados no Estado; 

VII - as entidades, fechadas ou abertas, que operem com 
planos de saúde, odontológico, pecúlio, seguro de vida, renda mensal, 
empréstimo, auxílio financeiro, previdência privada e previdência 
complementar, autorizadas por órgão competente;

VIII - as administradoras de cartão de Adiantamento salarial;

IX - as instituições financeiras, cooperativas de crédito e 
administradoras de cartão de crédito, autorizadas pelo banco central.

seção IV
da Execução Indireta

Art. 4o A operacionalização das consignações no âmbito do 
sistema de gestão de folha de pagamento e recursos humanos do Poder 
Executivo Estadual poderá ser executada de forma indireta, mediante a 
celebração de termo de cooperação técnica.

§1o na hipótese da execução indireta, prevista no caput deste 
artigo, as consignatárias deverão celebrar termo de cooperação técnica 
com o responsável pelo desenvolvimento e/ou operacionalização do 
sistema de consignação.

§2o são cláusulas necessárias ao termo de cooperação técnica 
a que se refere o §1o deste artigo, além de outras definidas pela Secretaria 
da Administração e/ou IGEPrEV-tocAntIns, as que disponham sobre:

I - a obrigação da consignatária de cumprir as obrigações 
definidas pela Secretaria da Administração e/ou IGEPREV-TOCANTINS 
para o cadastramento necessário ao processamento das consignações;

II - a obrigação da consignatária de arcar com a reposição de 
custos pelo processamento das consignações;

III - a sistemática de tratamento de reclamações acerca de 
eventual irregularidade de autorização de inclusão de consignações;

IV - as hipóteses de suspensão por inadimplência, de 
desativação temporária e de descadastramento da consignatária.

§3o  A suspensão por inadimplência será aplicada pelo 
responsável pela operacionalização da consignação, na hipótese de 
descumprimento da obrigação do consignatário de arcar com a reposição 
de custos pelo processamento da consignação. 

cAPÍtuLo II
dAs consIGnAÇÕEs fAcuLtAtIVAs

seção I
da operacionalização

Art. 5o A operacionalização das consignações facultativas 
é realizada por meio de convênios, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres celebrados entre o consignante e as entidades consignatárias, 
obedecendo aos preceitos da Lei 8.666/93, bem como à Instrução 
normativa derivada deste decreto.

§1o A entidade interessada em se cadastrar e operar como 
Consignatária deve ter sua sede, matriz ou filial instalado neste Estado e 
apresentar ao consignante a documentação constante do Anexo Único 
a este decreto. 

§2o Em se tratando de operadora de cartão de Adiantamento 
salarial não é necessário que a consignatária tenha sede, matriz ou 
filial instalada neste Estado, desde que a mesma disponha de um canal 
de atendimento eficiente e exclusivo para os servidores deste Executivo 
Estadual e de mecanismos de telecomunicação, gravação de voz ou 
meios digitais que garantam o sigilo dos dados cadastrais, bem como 
a segurança e a comprovação da aceitação da operação realizada pelo 
consignado.

seção II 
das taxas de Juros 

Art. 6o As consignatárias referidas nos incisos III, VII e IX do  
art. 3o deste decreto devem disponibilizar, em até 10 dias da data de 
assinatura do convênio, suas taxas de juros a serem praticadas, sob pena 
de terem o acesso ao sistema de consignação bloqueado para operações 
de inclusão de consignação até o cumprimento desta disposição. 

§1o no caso dos inativos e pensionistas vinculados ao regime 
Próprio de Previdência social do Estado do tocantins - rPPs-to, a taxa 
de juros não deve superar a taxa máxima estabelecida pelo Ministério da 
Previdência Social para os beneficiários do Regime Geral de Previdência 
social - rGPs. 
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§2o As operações de liquidação antecipada de dívida de forma 
parcial ou total são efetuadas mediante a redução proporcional das taxas 
de juros.

seção III
das Parcelas

Art. 7o As consignações previstas neste decreto estarão 
limitadas em:

I - 96 (noventa e seis) parcelas mensais para empréstimos e 
auxílios financeiros;

II - 120 (cento e vinte) parcelas mensais para programas sociais 
de políticas habitacionais implantados pelo Estado e financiamento de 
imóvel residencial.

seção IV
das Vedações

Art. 8o É vedado às consignatárias imporem aos consignados a 
agregação de seguro ou quaisquer outros produtos, quando das operações 
de auxílio ou empréstimo financeiro.

Art. 9o É vedada às instituições financeiras a cobrança de taxas 
ou tarifas extras, quando da liquidação antecipada de dívida de forma 
parcial ou total.

seção V
da corresponsabilidade

Art. 10. A consignação em folha de pagamento não implica 
em corresponsabilidade do consignante por dívidas, inadimplência, 
desistência ou pendência de qualquer natureza assumida pelos 
consignados junto ao consignatário. 

Parágrafo único. cabe à Instituição credora comunicar ao 
servidor quando não ocorrer o desconto e/ou o próprio servidor procurar 
a consignatária para a regularização do referido débito.

seção VI
do cancelamento e baixa da consignação

Art. 11. A consignação facultativa pode ser cancelada:

I - por interesse da Administração;

II - por interesse da Entidade consignatária, por meio do sistema 
de consignação ou de solicitação formal encaminhada ao órgão gestor 
do sistema de consignação;

III - a pedido do servidor, mediante requerimento endereçado 
à Consignatária, exceto nos casos de empréstimos, auxílios financeiros 
ou financiamentos, quando esse prazo fica estendido até a quitação total 
do débito.

§1o Em se tratando de quitação antecipada de empréstimo, 
auxílio financeiro ou financiamento, consignados em folha de pagamento, 
este prazo é de até dois dias úteis para que a Instituição detentora da 
dívida efetue a devida baixa junto ao sistema de consignação ou solicite 
a mesma junto ao órgão gestor.

§2o caso o servidor comprove o descumprimento do prazo de 
que trata o §1o deste artigo, por parte da consignatária, cabe ao órgão 
gestor do sistema de consignação promover a exclusão da consignação 
requerida, independentemente da aplicação de outras sanções cabíveis.

cAPÍtuLo III
dA MArGEM consIGnÁVEL, dos custos 

oPErAcIonAIs E dos rEPAssEs 

seção I
dos Percentuais

Art. 12. A Margem consignável não deve exceder, da base de 
cálculo:

I - 10% para as operações com cartão de crédito;

II - 25% para operações com cartão de adiantamento salarial;

III - 30% para as demais operações.

§1o A soma das consignações de que dispõem os incisos I e III 
do caput deste artigo não poderá ultrapassar 30% da remuneração do 
consignado.

§2o o limite de que trata o inciso III do caput deste artigo não 
se aplica às consignações referentes:

I - ao PLAnsAÚdE;

II - a outros planos de saúde;

III - aos programas sociais, culturais, educacionais e de políticas 
habitacionais implantados pelo Estado e demais programas sociais 
implantados no Estado;

IV - ao desconto das mensalidades em prol de associações, 
entidades e sindicatos representativos de servidores e pensionistas deste 
Executivo Estadual.

§3o As consignações compulsórias têm prioridade sobre as 
facultativas.

Art. 13. A soma das consignações facultativas, compulsórias e 
relacionadas nos incisos I, II, III e IV do §2o do art. 12 deste decreto não 
pode ultrapassar 70% de seu atual subsídio, provento ou remuneração 
mensal.

§1o ultrapassado o limite de que trata o caput deste artigo, as 
consignações facultativas são suspensas, observando, para desconto 
em folha de pagamento, a ordem dos incisos do art. 3o deste decreto.

§2o o limite citado no §1o deste artigo não se aplica ao 
Adiantamento salarial. 

seção II
dos custos operacionais e dos repasses

Art. 14. os custos operacionais das consignações facultativas 
têm os seguintes valores do total consignado mensalmente em folha de 
pagamento e são cobertos pelas seguintes entidades consignatárias:

I - fechadas ou abertas que operem com:

a) empréstimo, auxílio financeiro, cartão de adiantamento salarial 
na forma de compras, cartão de crédito, planos de saúde e odontológico: 
1,5%;

b) pecúlio, seguro de vida, renda mensal, previdência privada 
e complementar, 2,5%;

II - financiadora de imóvel residencial: 0,5%;

III - associações, entidades e sindicatos representativos de 
servidores e pensionistas deste Executivo Estadual: 0,5%.

§1o são isentas do repasse as consignatárias:

I - referidas nos incisos I, II, IV, VI e VIII do art. 3o deste decreto; 

II - que integram a estrutura básica do Poder Executivo;

III - que, na condição de instituição financeira, detenham 
exclusividade na centralização e no processamento dos créditos da folha 
de pagamento dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas 
do Poder Executivo Estadual, bem assim da movimentação do caixa 
Único do Estado.

§2o Incumbe à secretaria da fazenda e Planejamento transferir 
para:

I - as consignatárias, o montante das respectivas consignações, 
retidos os valores dos repasses de que trata este artigo;

II - o fundo de Gestão de recursos Humanos e Patrimônio - 
funGErP, os valores dos repasses retidos na conformidade dos incisos 
do caput deste artigo, das consignações facultativas averbadas em folha 
de pagamento, quando se tratar de servidor civil ou militar ativo; 

III - o fundo de Previdência do Estado do tocantins, os valores 
dos repasses retidos na conformidade do inciso I do caput deste artigo, 
das consignações facultativas averbadas em folha de pagamento, quando 
se tratar de inativos ou pensionistas. 
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cAPÍtuLo IV
dAs dIsPosIÇÕEs fInAIs

Art. 15. no interesse do consignado em realizar a quitação 
antecipada de sua consignação, deverá a consignatária fornecer-lhe, em 
até dois dias úteis, o saldo devedor e/ou boleto ou documento hábil para 
tal fim, mediante a redução proporcional das taxas de juros.

§1o Poderá o consignado fazer tal solicitação pelos canais de 
atendimento telefônico, eletrônico ou presencialmente, sendo vedada a 
exigência de qualquer reconhecimento de firma.

§2o referidos documentos deverão conter as informações das 
parcelas que estão sendo quitadas.

Art. 16. A consignatária que não cumprir as determinações 
dispostas neste decreto tem, a partir da comprovação da ocorrência 
do descumprimento, o acesso ao sistema de consignação bloqueado 
para novas operações de inclusão de consignação até as devidas 
regularizações, incluindo o ressarcimento de toda e qualquer despesa 
ou prejuízo financeiro que o consignado venha a ter em decorrência do 
descumprimento dessas determinações.

Parágrafo único. Em caso de reincidência no descumprimento 
de que trata o caput deste artigo, o convênio poderá ser suspenso e, a 
critério do órgão gestor do sistema de consignação, rescindido.

Art. 17. A secretaria da Administração e o IGEPrEV-
tocAntIns devem expedir normas complementares necessárias à 
operacionalização do disposto neste decreto. 

Art. 18. Para fins do disposto neste Decreto, o Secretário de 
Estado da Administração e o Presidente do IGEPrEV-tocAntIns 
são autorizados a celebrar convênios, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres com as Entidades consignatárias.

Art. 19. As consignatárias já conveniadas têm o prazo de 30 
dias para se adequarem às novas exigências contidas neste decreto, sob 
pena de rescisão dos convênios de consignação firmados com o Estado.

Art. 20. são revogados o decreto 3.197, de 7 de novembro 
de 2007, e suas alterações, considerados os decretos 3.227, de 3 de 
dezembro de 2007, 3.427, de 4 de julho e 2008, 4.005, de 11 de março 
de 2010, 4.305, de 31 de maio de 2011, 4.531, de 16 de abril de 2012, 
4.723, de 23 de janeiro de 2013, 5.042, de 16 de maio de 2014, 5.129, 
de 7 de outubro de 2014, 5.405, de 31 de março de 2016, 5.565, de 10 
de janeiro de 2017, 5.768, de 5 de janeiro de 2018, e 6.026, de 18 de 
dezembro de 2019.

Art. 21. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE 
Governador do Estado

sandro Henrique Armando
secretário de Estado da 
fazenda e Planejamento

bruno barreto cesarino
secretário de Estado da 

Administração

sharlles fernando bezerra Lima
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

tocantins - IGEPrEV - tocAntIns

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

AnEXo ÚnIco Ao dEcrEto no 6.173, de 28 de outubro de 2020.

docuMEntos PArA crEdEncIAMEnto dE consIGnAtÁrIA

1. solicitação formal para celebração de convênio, dirigida ao secretário 
de Estado da Administração ou ao Presidente do IGEPrEV-
tocAntIns, conforme o caso;

2. Estatuto ou contrato social;
3. Inscrição no cadastro nacional de Pessoas Jurídicas - cnPJ;
4. Certidão comprobatória de regularidade fiscal perante as Fazendas 

federal, Estadual e Municipal;
5. certidão negativa de débitos trabalhistas; 
6. Certidão comprobatória de regularidade fiscal perante o Fundo de 

Garantia por tempo de serviço - fGts;
7. cPf e rG dos representantes legais;

8. Ata da última eleição da diretoria;
9. Último balanço publicado;
10. dados bancários;
11. carta sindical, emitida pelo órgão competente, quando se tratar de 

sindicato representativo de servidores públicos;
12. certidão de regularidade junto à superintendência de seguros                         

Privados - susEP, quando se tratar de Entidades, fechadas ou 
abertas, que operem com pecúlio, seguro de vida, renda mensal, 
previdência privada e previdência complementar;

13. registro na Agência nacional de saúde suplementar - Ans, quando 
se tratar de Entidades Privadas que operem com Planos de saúde 
ou odontológico;

14. Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura do Município do 
Estado do Tocantins em que a sede, matriz ou filial estiver instalada, 
exceto quando se tratar de operadora de cartão de Adiantamento 
salarial em que o alvará de funcionamento será o da respectiva 
Prefeitura de sua localização. 

DECRETO NO 6.174, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

Altera o art. 30 do regulamento da Lei 2.296, de 11 
de março de 2010, de que trata o Anexo Único do 
decreto 4.051, de 11 de maio de 2010, que dispõe 
sobre o Plano de Assistência à saúde dos servidores 
Públicos do Estado do tocantins - PLAnsAÚdE e 
o fundo de Assistência à saúde dos servidores do 
Estado do tocantins - funsAÚdE, e adota outra 
providência.

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 disposto no art. 32, §3o, da Lei 2.296, de 11 de 
março de 2010,

d E c r E t A:

Art. 1º o art. 30 do decreto 4.051, de 11 de maio de 2010, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30. o aproveitamento de carência de assistidos oriundos 
de outros planos tem caráter personalíssimo e obedecerá aos seguintes 
critérios:

I - a diferença entre a data de pagamento da última mensalidade 
no plano anterior e a data de ingresso no Plano de Assistência 
a saúde dos servidores do Estado do tocantins não poderá 
ser superior a 30 dias;

II - os assistidos oriundos de outros planos que ingressarem 
neste, no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação 
deste decreto, terão todas as respectivas carências absorvidas 
pelo Plano;

III - o ingresso efetuado em data posterior ao prazo de que trata 
o inciso II deste artigo oportunizará apenas o aproveitamento 
de carência para consultas e exames simples, condicionada 
ao pagamento da primeira mensalidade do Plano;

IV - comprovar mediante declaração do Plano de origem:

a) a data em que se iniciou a contagem do prazo de carência 
no plano originário;

b) a data do último pagamento no plano originário;

c) eventual relação dos dependentes inscritos.” (nr)

Art. 2o É revogado o parágrafo único, com seus incisos I e II, do 
art. 30 do regulamento da Lei 2.296, de 11 de março de 2010, de que 
trata o Anexo Único do decreto 4.051, de 11 de maio de 2010.

Art. 3o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

bruno barreto cesarino
secretário de Estado da Administração

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil
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ATO NO 993 - RET.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/002480, 
resolve

r E t I f I c A r, 

o Ato no 571 - PrM, de 15 de junho de 2020, publicado na edição 5.625 
do Diário Oficial do Estado, a fim de considerar RENATA LIMA SANTOS 
dE LEMos promovida para a referência “I”.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 14 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 994 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/001460, 
resolve

P r o M o V E r

JosÉ EdILson MEndEs dos sAntos, matrícula 873795-1, integrante 
da Polícia Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 2o tenente, 
referência “J”, no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos 
de contribuição previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 14 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 995 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/001549, 
resolve

P r o M o V E r

JoÃo MArInHo PArrEÃo, matrícula 510546-1, integrante da 
Polícia Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 1o tenente, 
referência “J”, no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos 
de contribuição previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 14 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.008 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/002577, 
resolve

P r o M o V E r

rAIMundo ALVEs sILVA, matrícula 578384-1, integrante da Polícia 
Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de capitão, referência “I”, 
no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos de contribuição 
previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 20 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.009 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/001694, 
resolve

P r o M o V E r

HIdELfonso GuEdEs dA costA, matrícula 434428-1, integrante da 
Polícia Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 2o tenente, 
referência “J”, no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos 
de contribuição previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 20 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.010 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/001716, 
resolve

P r o M o V E r

fÁbIo ALVEs PErEIrA, matrícula 637765-1, integrante da Polícia Militar 
do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 2o tenente, referência “J”, 
no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos de contribuição 
previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 20 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil
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ATO NO 1.011 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/001668, 
resolve

P r o M o V E r

LEoMAr dE ArAÚJo sousA, matrícula 685530-1, integrante da 
Polícia Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 2o tenente, 
referência “J”, no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos 
de contribuição previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 20 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.032 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/002234, 
resolve

P r o M o V E r

dEJAIME cArnEIro dA sILVA, matrícula 519628-1, integrante da 
Polícia Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 2o tenente, 
referência “J”, no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos 
de contribuição previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 23 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.033 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/001994, 
resolve

P r o M o V E r

GEnIVALdo cordEIro dos sAntos, matrícula 685048-1, integrante 
da Polícia Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 2o tenente, 
referência “J”, no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos 
de contribuição previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 23 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.034 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/003129, 
resolve

P r o M o V E r

JoAquIM cÉsAr LEMos, matrícula 718248-1, integrante da Polícia 
Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 2o tenente, 
referência “J”, no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos 
de contribuição previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 23 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.035 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/003050, 
resolve

P r o M o V E r

rEGInALdo ALVEs dA costA cArVALHo, matrícula 694700-2, 
integrante da Polícia Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 
2o tenente, referência “J”, no respectivo quadro, por contar com mais de 
trinta anos de contribuição previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 23 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.036 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
e tendo em vista o Procedimento Administrativo 2020/24830/002233, 
resolve

P r o M o V E r

WoLME AntÔnIo ALVEs dE AbrEu, matrícula 459103-1, integrante 
da Polícia Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de Major, 
referência “I”, no respectivo quadro, por contar com mais de trinta anos 
de contribuição previdenciária.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 23 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.042 - NM.

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

n o M E A r

rIcArdo rEZEndE MAcEdo para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Assessor comissionado IV - cA-4, da secretaria da 
Administração, redistribuindo-o, até vacância, com o respectivo ocupante, 
para a estrutura operacional do departamento Estadual de trânsito - 
dEtrAn/to, a partir de 20 de outubro de 2020.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil
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ATO NO 1.043 - PRM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XXI, da constituição do Estado, 
em cumprimento à decisão proferida nos Autos do Processo 5005278-
79.2010.8.27.2729, resolve

P r o M o V E r, mediante determinação judicial,

AdILson soArEs PAuLA, matrícula 219979-1, integrante da Polícia 
Militar do Estado do tocantins - PMto, ao Posto de 2o tenente, no 
respectivo quadro, pelo critério de antiguidade, a partir de 15 de novembro 
de 2015.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.044 - NM.

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

n o M E A r

LuIZ cArLos cArnEIro dA sILVA para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Gerente de distritos Industriais e Empresariais - dAI-1, 
da secretaria da Indústria, comércio e serviços, a partir de 14 de outubro 
de 2020.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.045 - DSG.

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

d E s I G n A r

o servidor WILson WInY dE sousA cArnEIro, matrícula 1152661-1,  
para o exercício da função comissionada de Administração - fcA-5, 
na secretaria da Infraestrutura, cidades e Habitação, a partir de 3 de 
novembro de 2020.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.046 - DSG.

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

d E s I G n A r

as servidoras adiante indicadas para o exercício das funções 
Comissionadas da Segurança Pública, nos níveis que especifica, da 
secretaria da segurança Pública, a partir de 29 de outubro de 2020:

1. dAIAnY PErEIrA souZA, matrícula 824206-2, chefe de Gabinete 
da delegacia-Geral, fcsP-7;

2. MArIAnA rodrIGuEs LoPEs MorAEs, matrícula 1272845-2, 
segurança Pública - 7, fcsP-7.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.047 - DSG.

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

d E s I G n A r

a servidora tErEsA crIstInA dE JEsus rIbEIro MotA, matrícula 
11581115-1, para o exercício da função comissionada de Administração 
- fcA-2, na secretaria da cidadania e Justiça, a partir de 30 de outubro 
de 2020.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.048 - NM.

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

n o M E A r

para exercerem os cargos de provimento em comissão, com 
denominações e símbolos especificados, da Secretaria da Administração, 
redistribuindo-os, até vacância, com os respectivos ocupantes, para a 
estrutura operacional da secretaria da cidadania e Justiça, a partir de 
30 de outubro de 2020:

1. ELEnIcE corrEIA dA sILVA, Assessor comissionado II - cA-2;
2. JÚLIo VALdEcY fonsEcA, Assessor comissionado III - cA-3.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.049 - NM.

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

n o M E A r

para exercerem os cargos de provimento em comissão, com denominações 
e símbolos especificados, da Secretaria da Cidadania e Justiça, a partir 
de 30 de outubro de 2020:

1. JÉssIcA MAcHArEt dA sILVEIrA LoPEs, Gerente de Execução 
orçamentária, financeira e contábil - dAI-1;

2. LEIA corrEIA buEno, Gerente de sindicância disciplinar dos 
sistemas Prisional e socioeducativo - dAI-1.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil
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ATO NO 1.052.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das 
suas atribuições, resolve

A u t o r I Z A r

a fruição das férias regulamentares de rEnAto JAYME dA sILVA, 
matrícula 528423-6, secretário de Estado do Meio Ambiente e recursos 
Hídricos, no período de 26 a 30 de outubro de 2020, suspensas pelo Ato 
no 2.359, de 29 de outubro de 2019, publicado na edição 5.474 do diário 
Oficial do Estado.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.053.

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

tornAr sEM EfEIto

o Ato no 1.026 - nM, de 21 de outubro de 2020, publicado na edição 
5.710 do Diário Oficial do Estado, que nomeia ALEX DE LIMA SIQUEIRA 
cAMPos para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de 
sistemas corporativos - dAI-1, da Agência de tecnologia da Informação 
- AtI-to.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.054.

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

tornAr sEM EfEIto

a Portaria ccI no 1.052 - EX, de 21 de outubro de 2020, publicada na 
edição 5.710 do Diário Oficial do Estado, que exonera EDIR PEREIRA DOS 
sAntos, restaurando, por conseguinte, a sua nomeação, empreendida 
por meio do Ato no 461 - nM, de 5 de maio de 2020, publicado na edição 
5.594 do Diário Oficial do Estado.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado.

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 1.055 - DSG.

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

d E s I G n A r

as servidoras adiante indicadas para o exercício das funções 
Comissionadas, nos níveis que especifica, na Agência de Tecnologia da 
Informação - AtI-to, a partir de 1o de outubro de 2020:

1. AdrIAnA dE oLIVEIrA soArEs, matrícula 1272136-3, fctI-2;
2. cLÁudIA VInHAL LAGArEs MArquEs, matrícula 674907-1, fctI-4.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de outubro 
de 2020; 199o da Independência, 132o da república e 32o do Estado. 

MAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

CASA CIVIL

PORTARIA CCI NO 1.053 - DISP, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

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

d I s P E n s A r

das Funções Comissionadas abaixo especificadas, as servidoras adiante 
indicadas, lotadas na Agência de tecnologia da Informação - AtI-to, a 
partir de 1o de outubro de 2020:

1. AdrIAnA dE oLIVEIrA soArEs, matrícula 1272136-3, fctI-1;
2. cLÁudIA VInHAL LAGArEs MArquEs, matrícula 674907-1, fctI-2.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.077 - EX, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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

IonE fErrEIrA dA sILVA fArIAs de suas funções, no cargo de 
provimento em comissão de Assessor comissionado IV - cA-4, da 
secretaria da Administração, redistribuído para o departamento Estadual 
de trânsito - dEtrAn/to, a partir de 20 de outubro de 2020.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.078 - EX, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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,

tArcÍLIo cArrEIro quIXAbEIrA de suas funções, no cargo de 
provimento em comissão de Gerente de distritos Industriais e Empresariais 
- dAI-1, da secretaria da Indústria, comércio e serviços, a partir de 14 
de outubro de 2020.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.079 - DISP, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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

d I s P E n s A r

da função comissionada de Administração - fcA-5 o servidor JEoMAr 
LoPEs dA sILVA, matrícula 11226170-1, lotado na secretaria da 
Infraestrutura, cidades e Habitação, a partir de 3 de novembro de 2020.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.080 - DISP, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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
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d I s P E n s A r

da função comissionada da segurança Pública - 7 - fcsP-7 a servidora 
dAIAnY PErEIrA souZA, matrícula 824206-2, lotada na secretaria da 
segurança Pública, a partir de 29 de outubro de 2020.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.081 - DISP, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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

d I s P E n s A r

da função comissionada Especial de tecnologia da Informação - fctI-4 o 
servidor JoÃo VIctor LoPEs PIMEntA MIGuEL, matrícula 1254464-4,  
lotado na Agência de tecnologia da Informação - AtI-to, a partir de 6 
de novembro de 2020.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.082 - DISP, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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

d I s P E n s A r

da função comissionada de Administração - fcA-2 a servidora LEIA 
corrEIA buEno, matrícula 11599588-1, lotada na secretaria da 
cidadania e Justiça, a partir de 30 de outubro de 2020.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.083 - EX, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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

de suas funções, nos cargos de provimento em comissão especificados, da 
secretaria da Administração, redistribuídos para a secretaria da cidadania 
e Justiça, a partir de 30 de outubro de 2020:

1. ELEnIcE corrEIA dA sILVA, Assessor comissionado III - cA-3;
2. JÉssIcA MAcHArEt dA sILVEIrA LoPEs, Assessor comissionado 

II - cA-2.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.084 - EX, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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

de suas funções, nos cargos de provimento em comissão especificados, 
da secretaria da cidadania e Justiça, a partir de 30 de outubro de 2020:

1. HILton sAntos dE AGuIAr, Gerente de sindicância disciplinar 
dos sistemas Prisional e socioeducativo - dAI-1;

2. PEdro LoPEs dA sILVA, Gerente de Execução orçamentária, 
financeira e contábil - dAI-1.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.085 - CSS, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 11, de 11 de dezembro de 2019, resolve

c E d E r

ao Poder Legislativo do Estado do tocantins a Assistente de serviços 
de saúde GIrLAnE dorXA fErrEIrA cHAVEs, matrícula 113983-1, 
integrante do quadro de pessoal da secretaria da saúde, no período de 
1o de outubro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o requisitante, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.088 - CSS, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

c E d E r

ao Poder Legislativo do Estado do tocantins a Auxiliar de Enfermagem 
ErYKA nAdJA MArquEs rufIno, matrícula 936513-1, integrante do 
quadro de pessoal da secretaria da saúde, no período de 29 de outubro 
a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o requisitante, inclusive quanto 
ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, 
parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.089 - DISP, DE 28 DE OUTUbRO DE 2020.

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

d I s P E n s A r

da função comissionada de Administração - fcA-1 a servidora ErYKA 
nAdJA MArquEs rufIno, matrícula 936513-1, lotado na secretaria 
da saúde, a partir de 29 de outubro de 2020.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

POLÍCIA MILITAR

PORTARIA Nº 57/2020 - DAL/PMTO.

dispensar licitação nos termos no art. 24, inciso I, 
alínea “b” da MP nº 961/2020 que alterou os valores 
de que tratam os incisos I e II, do caput, do art. 24, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

o coMAndAntE-GErAL dA PoLÍcIA MILItAr do EstAdo 
do tocAntIns, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos 
incisos I e IV, do §1º, do art. 42, da constituição do Estado do tocantins, 
de 05 de outubro de 1989 e art. 10, da Lei complementar nº 79, de 27 
de abril de 2012;

rEsoLVE:

Art. 1º dIsPEnsAr a realização de licitação, nos termos do art. 1º,  
inciso I, alínea “b” da MP nº 961/2020 que alterou os valores de que trata 
os inciso I e II, do caput, do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 para aquisição de materiais de construção, para atender demanda 
da PMto, em favor das seguintes empresas:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO DE EXTINÇÃO Nº 458/2020/GASEC/SECAD, 
DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdMInIstrAÇÃo, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 42, §1º, inciso IV, da 
constituição do Estado e consoante o disposto no art. 6º, inciso II, da 
Lei nº 3.422, de 08 de março de 2019 bem como do pedido constante do  
sGd: 2020/30559/128314, resolve:

dEcLArAr EXtIntos, a pedido, sem aviso prévio, os termos 
de Compromisso de Serviço Público de Caráter Temporário firmados com 
os profissionais abaixo relacionados, lotados na Secretaria da Saúde.

ord nº funcIonAL cPf noME funÇÃo nº ProcEsso A PArtIr

1 11533277/3 021.060.024-16 nILMA suEnE 
corrEIA dE souZA

tÉcnIco EM 
EnfErMAGEM 2020/23000/002191 02/07/2020

2 698389/5 585.598.761-20
PAuLo HEnrIquE 
duArtE dE LIMA 

E sILVA
MÉdIco 2020/23000/002192 01/10/2020

3 11190434/4 007.687.731-05 rosA MArIA MorAIs 
sALEs 

tÉcnIco EM 
EnfErMAGEM 2020/23000/002193 23/09/2020

4 11547120/3 618.639.041-15 VALdErInA PErEIrA 
dos sAntos 

AuXILIAr EM 
sErVIÇos dE 

sAÚdE I
2020/23000/002194 19/09/2020

bruno bArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E AQUICULTURA

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 33010.000003/2020

Processo nº: 2020.3300.000159
termo de convênio: 33010.000003/2020
concedente: secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
convenente: Município de Pium
cnPJ: 01.189.497/0001-09
objeto: Aquisição de patrulha mecanizada para atendimento dos projetos 
de assentamentos do PA Macaúba, PA Pericatu, PA floresta, PA barranco 
do Mundo/toledo do Município de Pium
Valor total: r$ 808.508,00 (oitocentos e oito mil, quinhentos e oito reais)
fonte de recurso: correrão à conta da dotação alocada no orçamento 
da concEdEntE, autorizado no doE 5.243, pela Lei nº 3.434, de 
02/04/2019, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins 
para o exercício de 2019, publicada no doE 5331, uG 330100, assegurado 
pela nota de Empenho nº 2020nE00864, vinculada ao Programa de 
trabalho nº 33010.20.631.1147.2058, à conta de recursos oriundos do 
tesouro Estadual, fonte de recursos 0104.201916 - Emenda Parlamentar 
do deputado Estadual nilton franco, natureza da despesa 4.4.40.42 - 
Auxílios e contrapartida do convenente.
Vigência: Este convênio terá vigência até 31/12/2021, contados a partir da 
data de assinatura do ordenador de despesas, podendo ser prorrogado, 
mediante termo aditivo, por solicitação da conVEnEntE devidamente 
fundamentada, formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, 
desde que autorizada pela concEdEntE, de acordo com o decreto 
Estadual nº 5.815, de 09 de maio de 2018.
data da Assinatura: 19/10/2020
signatários: Adenieux rosa santana - secretário Executivo e
Valdemir oliveira barros - Prefeito

EXTRATO DO TERMO DE COLAbORAÇÃO Nº 33010.000004/2020

Processo nº: 2020.3300.000160
termo de colaboração: 33010.000004/2020
concedente: secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
Parceiro: Associação dos Pequenos Produtores rurais de Mansinha e 
região (Aspruma)
cnPJ: 02.984.676/0001-92
objeto: fortalecimento da Agricultura familiar por meio da aquisição 
de trator agrícola e grade aradora, para atendimento a Associação dos 
Pequenos Produtores rurais de Mansinha e região - Aspruma em santa 
terezinha do tocantins.
Valor total: r$ 147.750,00 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e 
cinquenta reais)

dIEGo fErnAndo fonsEcA VALEntE - cnPJ: 11.226.934/0001-62,  
no valor de r$ 9.913,77, referente a aquisição de Materiais de construção, 
e

VALAdArEs coMErcIAL LtdA - EPP- cnPJ: 33.572.793/0004-15, no valor 
de r$ 4.395,50, referente a aquisição de Materiais de construção.

os itens cotados totalizam um montante de r$ 14.309,27 
(quatorze mil, trezentos e nove reais e vinte sete centavos), conforme 
processo nº 2020/09030/000512 - PMto.

Art. 2º Publique-se no Diário Oficial do Estado.

quartel do comando-Geral, em Palmas - to, 26 de outubro 
de 2020.

Jaizon Veras barbosa - cEL qoPM
comandante-Geral da PMto

APOSTILAMENTO Nº 7/2020/DAL - CONTRATOS

o coronEL qoPM coMAndAntE-GErAL dA PoLÍcIA 
MILItAr do EstAdo do tocAntIns - PMto, no uso de suas 
atribuições legais, com base no art. 10, da Lei complementar nº 79, de 
27 de abril de 2012, nomeado pelo Ato nº 344 - nM, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 5.079, publicado no dia 27 de março de 2018; e 
com fundamento no parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993 e 
no Parágrafo Único da cláusula Primeira do terceiro termo Aditivo ao 
contrato nº 008/2018.

considerando a solicitação de inclusão de unidade consumidora 
de água, feita por meio do of. nº 047/2020 P/4 - 8º bPM (sGd: 
2020/09039/042310) de lavra do tEn cEL qoPM Márcio Antônio r. de 
carvalho, comandante do 8º bPM.

rEsoLVE

ALtErAr, unilateralmente, por meio do presente Instrumento contratual 
a relação de unidades consumidoras, em anexo ao contrato original, 
incluindo a unidade consumidora nº 340088 de fornecimento de água, 
visando atender as necessidades da uPM na cidade de Araguacema/to.

As despesas decorrentes dessa nova unidade consumidora 
correrão à conta da dotação orçamentária constante no contrato original, 
por se tratar de despesa estimativa, podendo haver reforço de empenho 
durante a execução caso haja necessidade.

Palmas/to, 23 de outubro de 2020.

Jaizon Veras barbosa - cel qoPM
comandante-Geral

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2020/09040/000085
contrato nº 16/2020
número automático do siafe/to: 20000912
contratante: controladoria-Geral do Estado - cGE
contratado: Megacom Eireli Me
cnPJ: 29.779.959/0001-59
objeto do contrato: o presente contrato tem por objeto a aquisição de 
Lâmpada de LEd tubular, para atender as necessidades do ÓrGÃo 
rEquIsItAntE, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes 
do Pregão Eletrônico, com motivação e finalidade descritas no Projeto 
básico e/ou termo de referência do órgão requisitante.
Valor do contrato: r$ 4.575,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais)
natureza da despesa: 44.90.52
fonte de recursos: 0100666666
data da Assinatura: 16/10/2020
Vigência: o contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos 
orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a utilização do 
quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
signatários: senivan Almeida de Arruda - secretário-chefe
Pablo Abreu Moreira - representante legal da contratada
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fonte de recurso: correrão à conta da dotação alocada no orçamento da 
concEdEntE, autorizado pela Lei nº 3.622, de 18/12/2019, que estima 
a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício de 
2020, publicada no doE 5512, de 03/01/2020, uG 330100, assegurado 
pela nota de Empenho nº 2020nE00865, vinculada(s) ao Programa de 
trabalho nº 20.631.1147.2058, à conta de recursos oriundos do tesouro 
Estadual, fonte de recursos 0104.202012 - Emenda Parlamentar do 
deputado Estadual Jair farias, natureza da despesa 4.4.50.42 - Auxílios.
Vigência: Este termo de colaboração terá vigência pelo período contado 
da assinatura pelo ordenador de despesa até o dia 30/06/2021, podendo 
ser prorrogado mediante termo aditivo, por solicitação do PArcEIro 
devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes 
do seu término, desde que autorizada pela concEdEntE, de acordo 
com o art. 22, do decreto Estadual nº 5.816, de 10 de maio de 2018.
data da Assinatura: 19/10/2020
signatários: Adenieux rosa santana - secretário Executivo e
José Itamar Xavier - Presidente.

SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2018

ProcEsso: 2015/17010/00441
contrAto: 076/2018
contrAtAntE: secretaria da cidadania e Justiça.
contrAtAdA: Embrasil serviços Ltda
cnPJ: 01.311.443/0001-66
obJEto: o presente termo Aditivo tem por objeto a repactuação de 
valor do contrato nº 076/2018 prevista na “clausula - décima quinta” 
do referido contrato.
fInALIdAdE: o contrato tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação contínua dos serviços técnicos, assistenciais, materiais, 
aparelhamento, manutenção e apoio administrativo para a unidade 
prisional casa de Prisão Provisória de Palmas - cPP Palmas-to.
fIrMAdo EM: 21/10/2020
VALor: fica alterada a “cláusula oitava - do Preço” do contrato  
nº 076/2018, referente a repactuação do período de 2018/2019, passando 
o valor anual de r$ 40.080.000,00 (quarenta milhões e oitenta mil 
reais) para 42.087.965,04 (quarenta e dois milhões, oitenta e sete mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), o valor mensal 
passa de r$ 3.340.000,00 (três milhões, trezentos e quarenta mil reais) 
para r$ 3.507.330,42 (três milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e 
trinta reais e quarenta e dois centavos), e o preço médio por preso passa 
de r$ 4.175,00 (quatro mil, cento e setenta e cinco reais) para r$ 4.384,16 
(quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), 
referente ao período de junho de 2019 a maio de 2020.
dotAÇÃo orÇAMEntÁrIA: 17010.14.421.1160.2342.0000
nAturEZA dA dEsPEsA: 33.90.39
fontE: 0100888888
sIGnAtÁrIos: Heber Luis fidelis fernandes, pela contratante, fernando 
Hernandes Júnior e sabrina de cássia solcia, pela contratada.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018

ProcEsso: 2015/17010/00441
contrAto: 077/2018
contrAtAntE: secretaria da cidadania e Justiça.
contrAtAdA: Embrasil serviços Ltda
cnPJ: 01.311.443/0001-66
obJEto: o presente termo Aditivo tem por objeto a repactuação de 
valor do contrato nº 077/2018 prevista na “clausula - décima quinta” 
do referido contrato.
fInALIdAdE: o contrato tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação contínua dos serviços técnicos, assistenciais, materiais, 
aparelhamento, manutenção e apoio administrativo para a unidade 
prisional unidade de tratamento Penal barra da Grota - utPbG.
fIrMAdo EM: 21/10/2020
VALor: fica alterada a “cláusula oitava - do Preço” do contrato  
nº 077/2018, referente a repactuação do período de 2018/2019, passando 
o valor anual de r$ 30.420.000,00 (trinta milhões quatrocentos e vinte mil 
reais) para r$ 31.932.599,43 (trinta e um milhões, novecentos e trinta e 
dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos). 
o valor mensal passa de r$ 2.535.000,00 (dois milhões quinhentos e 
trinta e cinco mil reais) para r$ 2.661.049,95 (dois milhões, seiscentos e 
sessenta e um mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 
e o preço médio por preso passa de r$ 4.225,00 (quatro mil duzentos 
e vinte e cinco reais) para r$ 4.435,08 (quatro mil quatrocentos e trinta 
e cinco reais e oito centavos) referente ao período de junho de 2019 a 
maio de 2020.
dotAÇÃo orÇAMEntÁrIA: 17010.14.421.1160.2342.0000
nAturEZA dA dEsPEsA: 33.90.39
fontE: 0100888888
sIGnAtÁrIos: Heber Luis fidelis fernandes, pela contratante, fernando 
Hernandes Júnior e sabrina de cássia solcia, pela contratada.

SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO

PORTARIA Nº 45/2020/GAbSEC, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

A sEcrEtÁrIA dA coMunIcAÇÃo do EstAdo do 
tocAntIns, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, 
inciso IV, da constituição do Estado do tocantins e;

consIdErAndo a necessidade de aquisição de coletes e 
bolsas fotográficas para os profissionais desta Pasta;

consIdErAndo ainda, Parecer Jurídico nº 43/2020/
AssEJur, sGd: 2020/09010/7072, as fls. 226/233, exarado pela 
Assessoria Jurídica, opinando pela legalidade do procedimento desta 
aquisição por meio de dispensa de licitação, pelo sistema Eletrônico de 
compras do Governo do Estado do tocantins - coMPr@s.to, vinculado 
ao processo nº 2020/11010/000028.

rEsoLVE:

Art. 1º dEcLArAr dispensável o procedimento licitatório, com 
fundamento no inciso II, do art. 24, da Lei 8.666/93, para a contratação 
da microempresa individual, dIEGo fErnAndo fonsEcA VALEntE 
ME, cnPJ: 11.226.934-0001-62, sendo o valor de r$ 7.654,80 (sete 
mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) e coPY 
Art cÓPIAs E IMPrEssÕEs EIrELI ME, cnPJ: 29.514.273/0001-36, 
sendo o valor de r$ 1.422,58 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e 
cinquenta e oito centavos) para natureza de despesa 3.3.90.30, de acordo 
com o processo administrativo nº 2020/11010/000028.

Palmas -to, 26 de outubro de 2020.

Adriana reis de sousa
secretária - Executiva da comunicação

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E ESPORTES

PORTARIA-SEDUC Nº 1350, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

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:

dEtErMInAr

a fruição de férias dos servidores relacionados abaixo, na função de 
diretor de unidade Escolar, vinculados à diretoria regional de Educação 
de Gurupi, suspensas pela PortArIA-sEduc nº 607, de 27 de março 
de 2020, publicada na Edição nº 5.575, do Diário Oficial do Estado.

sErVIdor(A) MAtrÍcuLA cArGo fruIÇÃo PErÍodo AquIsItIVo

MArIcELIA LoPEs dA sILVA 1179616-1 ProEb 26/10/2020 a 09/11/2020 19/06/2019 a 18/06/2020

JAILton MEndEs dE souZA 1042670-4 ProEb 01/11/2020 a 15/11/2020 15/06/2019 a 14/06/2020

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1351, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

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

Art. 1º dEsIGnAr VALMIro dA concEIÇÃo ArAÚJo, 
matrícula nº 895754-10, Gerente de Patrimônio, para assinar 
documentos nos serviços de cartórios do Estado do tocantins, tais 
como: requerimentos, certidões e outros a fim de regularizar os terrenos 
destinados a esta secretaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

mailto:COMPR@S.TO
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PORTARIA-SEDUC Nº 1353, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

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,

rEtIfIcAr

a PortArIA-sEduc nº 1180, de 18 de setembro de 2020, publicada 
na edição do Diário Oficial do Estado nº 5.689, de 21 de setembro 
de 2020, na parte que designou a Professora da Educação básica, 
KEILYAnnE ArAuJo dE sousA costA, número funcional 1040251-2,  
cPf: 926.737.751-53, para ministrar 90 aulas mensais, a seguir.

onde se lê: Leia-se:

no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020 no período de 11 a 16 de setembro de 2020

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1354, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

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,

rEtIfIcAr

a PortArIA-sEduc nº 1235, de 29 de setembro de 2020, publicada 
na edição do Diário Oficial do Estado nº 5.698, de 02 de outubro de 
2020, na parte que designou a Professora da Educação básica, MArIA 
VEronI MArtIns, número funcional 527273-2, cPf: 421.941.723-00, 
para ministrar 12 aulas mensais, a seguir.

onde se lê: Leia-se:

no período de 24 de agosto de 2020 a 19 de janeiro de 2021 no período de 24 de agosto a 13 de outubro de 2020

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1355, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

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:

dEtErMInAr

a fruição de férias dos servidores relacionados abaixo, na função de 
diretor de unidade Escolar, vinculados à diretoria regional de Educação 
de tocantinópolis, suspensas pela PortArIA-sEduc nº 607, de 27 de 
março de 2020, publicada na Edição nº 5.575, do Diário Oficial do Estado.

sErVIdor(A) MAtrÍcuLA cArGo fruIÇÃo PErÍodo AquIsItIVo

VAnEÇA ALVEs dA sILVA dE sousA 938741-2 ProEb 26/10/2020 a 09/11/2020 17/06/2019 a 16/06/2020

tErEZInHA dA sILVA sÁ 459917-1 ProEb 26/10/2020 a 09/11/2020 08/06/2018 a 07/06/2019

sIMonE rEsPLAndEs borGEs dE 
MorAIs 74473-2 ProEb 26/10/2020 a 09/11/2020 18/06/2019 a 17/06/2020

IrAcEMA GoMEs do nAscIMEnto 569838-4 ProEb 03 a 17/11/2020 21/06/2019 a 20/06/2020

JoÃo EdVAn VIEIrA dE ALMEIdA 691700-4 dAI-2 16 a 30/11/2020 01/11/2019 a 24/03/2020

MArIA duLcInEIA rIbEIro fonsEcA 997010-2 Prono 26/11/2020 a 10/12/2020 27/04/2019 a 26/04/2020

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1356, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

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:

dEtErMInAr

a fruição de férias a MIcHELL MELo rAMos, Professor da Educação 
básica, matrícula funcional nº 1226916, cPf: 891.356.601-04, no período 
de 01 a 15/11/2020, referente ao período aquisitivo de 13/06/2019 a 
12/06/2020, suspensas pela PortArIA-sEduc nº 607, de 27 de março 
de 2020, publicada na Edição nº 5.575, do Diário Oficial do Estado.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1357, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

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:

dEtErMInAr

a fruição de férias a AdJoLf robErto dE AGuIAr, Professor 
normalista, matrícula funcional nº 707536-1, cPf: 589.297.541-04, 
no período de 16/10 a 14/11/2020, referente ao período aquisitivo de 
24/06/2019 a 23/06/2020, suspensas pela PortArIA-sEduc nº 607, 
de 27 de março de 2020, publicada na Edição nº 5.575, do Diário Oficial 
do Estado.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1358, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

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:

dEtErMInAr

a fruição de férias a rodson LAYnE LuIZ bArbosA, Professor da 
Educação básica, matrícula funcional nº 777745-4, cPf: 641.767.971-34,  
no período de 16/11 a 15/12/2020, referente ao período aquisitivo de 
04/06/2019 a 03/06/2020, suspensas pela PortArIA-sEduc nº 607, 
de 27 de março de 2020, publicada na Edição nº 5.575 do Diário Oficial 
do Estado.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1360, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE 
E EsPortEs, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no 
art. 42, §1º, inciso II e IV, da constituição Estadual, com fulcro na Lei  
nº 2.859, de 30 de abril de 2014 e art. 20, da Instrução normativa nº 004, 
de 05 de maio de 2020,

rEsoLVE:

Art. 1º HOMOLOGAR, o resultado final da Avaliação Periódica 
de desempenho por função - APEd dos servidores do quadro dos 
Profissionais da Educação Básica, lotados nesta Pasta, na conformidade 
do anexo único desta.

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

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

AnEXo ÚnIco À PortArIA nº 1360, dE 21 dE outubro dE 2020.

ordem cPf nº funcional servidor (a) nota Ano base

1 881.940.003-00 997198-4 Abdenak Pereira coelho 95,07 2019

2 380.510.014-00 478249-3 Abelardo Jose Gama da silva 96,00 2019

3 413.115.663-68 517700-2 Acacildes de Almeida silveira barbosa 96,00 2019

4 345.421.163-87 434350-2 Acranilva santana Araujo 97,60 2019

5 520.666.731-53 630928-5 Adais rosa Karaja 99,20 2019

6 369.676.291-15 463234-1 Adarlene ribeiro Lima silva 93,47 2019

7 883.054.811-15 998841-6 Adriano bezerra de Andrade 95,87 2019

8 645.404.211-15 790105-1 Advaldo Pereira de souza 91,33 2019

9 248.053.194-53 314587-2 Agostinho Atanasio de oliveira 94,53 2019

10 186.892.482-34 250470-3 Alberto soares da silva 91,87 2019

11 873.414.761-68 988343-3 Alcineia Eva cirqueira 96,67 2019

12 322.450.921-04 402476-2 Aldeci Aparecida Lopes brito 98,80 2019

13 557.272.801-25 670100-4 Aldeniza de souza Moura 98,93 2019

14 623.901.471-00 758027-2 Aldo Marcos Pereira de Mesquita 98,93 2019

15 533.883.301-82 649135-2 Alessandra de fatima camargo Godoi 100,00 2019

16 018.622.231-90 1146726-1 Alessandra Melo Araujo Gomes 100,00 2019

17 829.106.851-87 937797-5 Alexandre costa barros 97,73 2019

18 010.378.351-23 1131770-1 Alex Mendes Miranda 97,47 2019

19 582.064.422-00 696861-11 Aline cunha de carvalho ferreira 94,80 2019

20 257.477.623-20 325494-1 Alzerina ramos brito 99,47 2019

21 323.027.389-34 402683-2 Amildo Jose de souza 94,40 2019
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22 591.015.551-20 710535-3 Ana Amelia domingos uchoa Gomes 98,00 2019

23 041.607.914-84 1169335-1 Ana celia sousa Muniz 100,00 2019

24 663.163.671-04 797240-3 Anacleia Pinheiro Milhomens fonseca 99,20 2019

25 942.674.641-20 1235460-1 Ana cleide da rocha bueno 98,53 2019

26 563.920.441-91 674671-3 Ana cristina quirino ribeiro soares 90,00 2019

27 388.824.771-34 491503-2 Ana Geralda de oliveira negre 95,60 2019

28 598.758.281-49 722100-2 Ana Goretti de souza Valadares Villela 98,93 2019

29 255.346.453-34 323941-1 Ana Guimaraes brito 97,60 2019

30 131.315.243-91 205373-2 Ana Lucia Moura da costa bittencort 97,20 2018

31 826.220.511-15 934577-2 Ana Lucia rodrigues Maranhao 98,40 2019

32 577.623.761-00 694591-1 Ana Maria damacena Gomes Lacerda 97,60 2019

33 598.766.201-00 722306-2 Ana Maria sabino tavares Lima 100,00 2019

34 227.676.811-87 293717-1 Ana Maria soares fernandes 97,33 2019

35 913.775.361-49 1028979-6 Ana Paula Alves da silva 97,47 2019

36 862.292.901-97 1221558-1 Andiara Alencar silva cruz 98,93 2019

37 539.618.894-49 656310-3 Andre barbosa de oliveira 92,40 2019

38 003.234.431-76 45643-4 Andre de Almeida Lopes 100,00 2019

39 018.664.263-62 1146777-1 Andreia francisca rocha silva 95,87 2019

40 024.684.101-06 1102850-2 Andressa bezerra cirqueira freitas 97,60 2019

41 909.500.030-34 1025287-1 Andre Wildner 96,27 2019

42 896.183.869-53 1014242-4 Angela Ezeliana de Almeida rufone 98,27 2019

43 447.224.190-00 554940-2 Angela Maria Engel Jungblut 93,33 2019

44 402.463.961-72 511400-2 Angelita ferreira Lima 86,93 2019

45 617.643.881-00 743700-3 Antonia Alves soares castanheira 98,67 2019

46 643.750.131-68 782923-1 Antonia Evangelista Lima bernardes 99,73 2019

47 188.259.401-06 252958-4 Antonia Pereira de souza 94,13 2019

48 216.409.983-49 281788-1 Antonia Valquiria Pinto dos santos 95,73 2019

49 835.885.821-34 946117-5 Antonio Alan cardec Alves oliveira 97,87 2019

50 020.693.107-79 107624-5 Antonio carlos coelho neves 98,53 2019

51 427.114.441-04 533789-4 Antonio carvalho da silva 98,00 2019

52 693.579.431-53 811820-4 Antonio cleuzimar Gomes 78,40 2019

53 254.442.473-72 323588-2 Antonio Hernandes de oliveira barbosa 98,93 2019

54 251.608.931-72 318568-3 Antonio Matosalem ribeiro da Gloria 97,33 2019

55 617.606.091-53 743073-1 Antonio Pereira barbosa 97,33 2019

56 745.684.183-72 1206680-1 Antonio taveira sobrinho 98,27 2019

57 507.936.081-04 620480-2 Aparecida regina canalle 98,53 2019

58 946.604.843-00 1111213-2 Ariana duarte Gomes silva 89,33 2019

59 575.730.421-91 686065-2 Aurecy Marinho de sousa barroso 97,60 2019

60 711.379.631-15 823238-2 Aversino Alves rodrigues 89,87 2019

61 641.425.821-00 777587-4 bartolomeu Moura Junior 96,13 2019

62 642.307.671-53 778749-1 benedita do carmo ferreira duarte rodrigues 99,47 2019

63 436.290.833-15 546395-6 benilde Paula de Melo costa 92,13 2019

64 865.064.391-49 1221981-1 caio Monteiro Melo 99,33 2019

65 451.425.561-00 560999-4 candido cabral nascimento 91,20 2019

66 012.791.881-70 1136291-1 carlos Augusto Araujo reis filho 100,00 2019

67 478.374.541-20 588997-1 carlos Gil florentino de sa 88,80 2019

68 315.876.821-68 397869-5 carlos ricardo dos santos 100,00 2019

69 547.016.941-34 662358-1 carmelia da silva Guimaraes 92,67 2019

70 007.815.271-20 68631-3 carmem Lucia Gomes 91,20 2019

71 013.354.711-62 1137433-4 cassia Moreira de Galiza 96,93 2019

72 762.827.081-68 849800-5 cassiano sotero Apinage 84,93 2019

73 643.284.651-04 782236-2 celia Aparecida Motta Lemos 100,00 2019

74 526.437.511-91 635100-3 celiana de sousa queiroz Araujo ferreira 96,53 2019

75 018.835.844-77 104039-3 celso Manoel risuenho de Moraes 94,53 2019

76 065.540.236-58 156040-8 christiane silva Machado Araujo 95,47 2019

77 239.259.494-53 307042-3 cicera selma Alves da silva dias 100,00 2019

78 485.070.751-34 594468-5 cicero rodrigues nascimento 95,33 2019

79 792.307.681-20 887794-3 cirzenando quixabeira Junior 97,07 2019

80 450.394.961-68 558970-2 claudia Lima de castro 96,67 2019

81 882.584.321-68 998040-2 claudiana ribeiro da Luz 90,00 2019

82 702.465.482-15 817275-4 claudia ricelle Almeida de santana 100,00 2019

83 245.538.402-00 312116-1 claudia rocha 98,67 2019

84 081.037.278-90 165030-4 claudio cesar rodrigues 93,60 2019

85 018.447.395-03 1146424-2 cleane Lima seabra brito 98,00 2019

86 923.627.530-34 1232223-1 cleane sales Moreira Mesquita 100,00 2019

87 322.858.841-68 402579-2 cleide Araujo barbosa 99,73 2019

88 388.908.011-15 492805-2 cleide de oliveira cardoso 98,27 2019

89 001.696.801-85 38389-3 cleiton Araujo 100,00 2019

90 400.098.742-91 505708-1 cleizenir divina dos santos 98,53 2019

91 527.366.791-72 638496-3 clene Maria nunes da silva Goncalves 97,73 2019

92 490.910.851-34 605144-2 cleomar ribeiro de oliveira 98,13 2019

93 403.127.201-49 512701-1 cleonedes Lemes soares Afonso 99,73 2019

94 347.965.091-00 438446-3 cleonice borges Leal 100,00 2019

95 453.793.941-91 564609-1 cleudes bispo rodrigues Vieira 96,40 2019

96 642.361.021-53 779122-2 cleudinete Medeiros da silva 92,80 2019

97 363.625.493-68 456643-2 cleuma castro Lima 95,33 2019

98 363.625.493-68 456643-2 cleuma castro Lima 94,93 2018

99 764.864.271-91 852937-1 creuza de souza figueira 98,67 2019

100 439.666.161-49 550416-2 creuza Maria neto Goncalves 100,00 2019

101 788.993.971-04 883650-1 cristiane Maria Araujo Pereira 95,47 2019

102 831.278.441-15 941041-3 cristiane ribeiro Moreira 99,20 2019

103 521.170.224-72 631994-1 cristina Maria Maia da fonseca 99,33 2019

104 577.409.251-87 692200-3 cristina solange Hendges 88,00 2019

105 024.201.641-30 1154001-1 daiane teles da silva santos 97,60 2019

106 945.571.011-00 1055569-5 dalton supraweko Marinho Xerente 74,80 2018

107 945.571.011-00 1055569-5 dalton supraweko Marinho Xerente 70,00 2019

108 271.778.743-72 342613-1 dalva de souza queiroz 97,33 2019

109 000.363.031-51 1113275-1 daniela nunes Lima 98,80 2019

110 937.079.591-04 1049488-3 daniel raimundo Garcia filho 84,13 2019

111 778.385.211-49 871142-2 dario Lima do nascimento 94,80 2019

112 425.806.251-00 531150-3 darlinda fernandes barbosa Pereira 97,47 2019

113 021.343.981-67 109438-4 davi Wamimem chavito Apinage 83,60 2019

114 016.614.951-92 1142917-1 dayane Pereira costa 99,60 2019

115 055.602.836-81 147051-3 dayane silva Melo de Paula 98,40 2019

116 000.166.201-51 31577-3 dayanny cirqueira de oliveira Vasconcelos 95,73 2019

117 623.319.651-53 754496-3 debora Goncalves ferraciolli farias 94,40 2019

118 949.020.971-68 1058231-2 debora Guedes Leandro de Jesus 96,80 2019

119 217.348.888-06 283621-3 deborah Albuquerque de oliveira 92,93 2019

120 328.584.853-72 410230-3 delaite rocha da silva 96,93 2019

121 402.159.893-68 509568-1 delinan santos silva 85,20 2019

122 641.007.401-82 776984-9 delsiano Alves Maciel 96,80 2019

123 439.387.601-68 549086-2 delzirene rezende tavares neves 95,60 2019

124 042.763.714-73 1169785-1 denise Lucia oliveira Leitao 95,47 2018

125 377.544.591-91 474840-2 deodato ferreira de Menezes 92,80 2019

126 575.414.691-49 684718-1 deusanira ramos Pereira 89,60 2019

127 283.016.843-72 358104-1 deusiana Vieira ribeiro de Melo 98,13 2019

128 858.186.311-68 972750-5 deuzenir Pereira de souza 98,13 2019

129 778.406.071-87 871191-5 dezian Pereira dos santos Macedo 92,80 2019

130 487.129.143-04 1189050-1 diana Vila nova Alcantara 94,67 2019

131 011.378.843-63 1133730-1 dinaira de carvalho silva 100,00 2019

132 680.035.954-87 805200-1 dinarte Guimaraes Amaro 96,93 2019

133 623.576.031-00 756602-2 dini ribeiro bezerra 99,60 2019

134 577.613.611-34 694360-1 diolina santana Venceslencio Lima 93,73 2019

135 798.965.101-72 1211188-1 dione dantas Lopes de Medeiros 99,73 2019

136 330.464.411-34 413103-1 dionita Araujo Amorim 100,00 2019

137 180.746.771-68 245383-1 divina cilsa de queiroz 100,00 2019

138 457.111.431-15 567751-2 divina Pereira barros cardoso 94,40 2019

139 736.672.423-87 838990-1 divino Antonio cardoso silva 84,53 2019

140 438.533.071-91 547673-2 dorisvanda Lopes ferreira 89,73 2019

141 450.339.941-15 558373-3 dulce rodrigues dos santos 90,27 2019

142 382.392.641-15 480580-1 Edileusa rodrigues Moreira felipe 91,20 2019

143 625.397.871-34 762160-2 Edilson Luiz rocha 98,80 2019

144 605.128.651-91 731344-4 Edilson Pinto ribeiro 97,07 2019

145 813.705.201-15 920426-6 Edilson rodrigues da silva 89,47 2019

146 472.729.881-34 583537-2 Edimar rodrigues da silva 94,40 2019

147 008.843.281-55 72075-2 Edinaldo dias dos santos 98,67 2019

148 598.525.181-00 720668-2 Edite tavares da silva 98,13 2019

149 485.338.071-04 596891-2 Ediva oliveira de farias 97,07 2019

150 857.402.411-20 1220748-1 Edmarcia oliveira Lira 98,80 2019

151 498.875.481-20 614741-2 Edna Maria Pereira da silva santana 94,40 2019

152 032.117.407-08 1163973-1 Ednilson costa oliveira Junior 97,33 2019

153 529.488.116-00 643868-2 Edson carlos Mendes dos santos 94,53 2019

154 648.480.601-25 792060-1 Eduardo tavares Junior 98,80 2019

155 901.535.379-49 1018833-4 Elaine Aires nunes cardoso 92,80 2019

156 601.643.361-68 728369-3 Elaine Martins sousa Machado 98,80 2019

157 851.949.211-87 964508-4 Elaine rodrigues Martins Pereira 98,80 2019

158 215.739.078-20 280838-4 Eliana Agmara Goncalves da silva 94,80 2018

159 466.872.621-49 574068-5 Eliana brito da Mota 96,13 2019

160 877.646.951-49 992024-2 Eliana de souza Morais souto 97,73 2019

161 617.790.671-00 745276-1 Eliane Alves barbosa 92,40 2019

162 547.033.281-00 662905-2 Eliane rodrigues Lima Garrido 97,87 2019

163 485.389.571-04 597597-3 Elian Pinheiro de souza 92,93 2019

164 804.510.981-53 904093-1 Elias braz Leite 99,47 2019

165 804.510.981-53 904093-1 Elias braz Leite 93,73 2018

166 451.725.521-20 563230-1 Eliene de sousa Aguiar silva 94,13 2019

167 534.656.871-91 653722-2 Eliene Lopes da silva 98,93 2019

168 831.320.581-49 941077-3 Eliete de santana ferreira 95,47 2019

169 806.294.151-53 906582-2 Eliete Gomes de sousa 99,73 2019

170 842.439.023-72 953810-5 Elindinalva Alves noleto 98,80 2019

171 628.558.321-87 770581-1 Elineldes Maria da silva sanzone 97,20 2019

172 698.367.877-04 814572-5 Elio cordeiro de Mello 94,80 2018

173 698.367.877-04 814572-5 Elio cordeiro de Mello 98,00 2019

174 650.454.088-87 794500-3 Elisabete copolette 99,20 2019

175 898.843.371-87 1016571-2 Elisandro de souza soares 98,13 2019

176 540.444.723-00 656486-2 Elisangela rodrigues torres 97,73 2019

177 520.588.401-00 630783-1 Elisete rodrigues cabrinha 99,60 2018

178 624.582.132-00 1196839-1 Eliwelton Goncalves santos 97,47 2019

179 800.962.129-34 899012-2 Elizabete rocha ferreira 96,40 2019

180 673.990.454-53 804438-6 Elizabeth bezerra de oliveira 91,20 2019

181 242.087.281-91 308289-1 Elizabeth rodrigues Vera 93,07 2019

182 372.586.303-25 1255460-1 Elizabeti Martins E silva 94,40 2019

183 971.356.581-91 1240986-1 Elizana Martins Aprigio Lopes 100,00 2019
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184 917.700.334-91 1032844-3 Elizeuda de souza buriti 98,53 2019

185 388.887.341-04 492507-2 Elmary de oliveira cesar 93,73 2019

186 576.009.291-04 687458-1 Elmir dos santos chaves 97,20 2019

187 051.440.414-00 144165-5 Elton ferreira Leal 96,27 2019

188 365.082.683-68 460210-1 Elza da silva rodrigues 96,93 2019

189 575.164.561-87 684238-4 Elza fabiana batista Zanatta 98,13 2019

190 357.840.321-00 449444-5 Elza nunes da silva rodrigues 95,60 2019

191 782.150.211-15 874933-1 Eneida Arruda Luz 99,60 2019

192 480.117.701-87 590827-2 Enoque Lima de oliveira 90,00 2019

193 908.630.971-20 1024264-6 Erinaldo dos santos 96,13 2019

194 931.077.813-04 1233564-2 Erisvaldo soares da costa 90,93 2019

195 466.968.813-87 575474-3 Euina Lopes da silva santos 98,67 2019

196 013.634.931-59 1138138-1 Euvaldo de souza carvalho 97,87 2019

197 125.538.241-49 197558-2 Eva Almeida dos santos 96,80 2019

198 212.553.691-91 277475-2 Eva de souza ribeiro 96,00 2019

199 526.526.611-91 636440-1 Eva Maria Gomes de Abreu Amorim 98,40 2019

200 776.440.931-68 867795-3 Evandro Pinto de castro 95,87 2019

201 500.415.331-00 618047-2 Evaneide carvalho Pereira Povoa 90,00 2019

202 427.142.651-20 534022-1 Evarista da costa Lima neta sousa 97,87 2019

203 012.289.123-60 1135198-1 Excelsa nogueira Lima neta 94,40 2019

204 879.615.713-53 1224425-1 Ezio Joanes cruz dos santos 98,93 2019

205 837.297.631-72 947699-1 fabiana cirqueira Mota 98,27 2019

206 791.947.021-87 887277-3 fabiane Menezes sousa 92,27 2019

207 002.832.503-64 1117041-1 fabiano de sousa Pereira 94,80 2019

208 853.929.011-15 967390-3 fabricia ferreira da silva 98,13 2019

209 013.654.307-31 90004-1 fauzia roges Jordy 97,60 2019

210 478.872.491-04 1188496-1 felix Jose de sousa 93,47 2019

211 360.214.151-91 451890-2 fernanda Maria reis Lima 97,20 2019

212 000.066.871-05 31061-4 fernando Kbasdimekwa brito de souza 86,40 2018

213 000.066.871-05 31061-4 fernando Kbasdimekwa brito de souza 88,93 2019

214 388.878.781-53 492301-2 flavia Aires Manduca bandeira 98,13 2019

215 043.752.499-00 137732-4 flavia Amadeu Marson 98,00 2019

216 596.553.301-25 714723-1 florionice silva dos santos sousa 92,13 2019

217 227.304.601-44 1104772-3 francisca Jackeline ramos Amorim 98,67 2019

218 593.476.004-15 713792-1 francisca Leite batista da silva 91,33 2019

219 522.461.403-15 632597-2 francisca Pereira de sousa 97,07 2019

220 643.749.801-30 782900-1 francisca Pereira dos santos 95,73 2019

221 409.254.551-72 514163-1 francisca Pereira Moraes da silva 99,20 2019

222 537.432.705-44 655706-2 francisca Veronica feitosa Andrade 96,80 2019

223 251.481.093-00 318052-3 francisco de Assis correa de castro 97,07 2019

224 247.314.203-34 313832-6 francisco Moacir Pinto de Macedo 96,40 2019

225 374.533.603-82 470287-1 francisco rodilson da silva Paulo 97,47 2019

226 768.484.503-91 1207938-1 francisco rodrigues de franca filho 100,00 2019

227 599.561.351-00 1194909-1 Gardenia Valeria ferreira basilio 82,67 2019

228 198.807.231-04 269399-2 Geisa Maria saraiva da silva barros 95,20 2019

229 533.847.251-15 648507-2 Gelva Alves Araujo 100,00 2019

230 248.725.203-00 315087-8 Genes francelino de Alencar 99,60 2018

231 298.306.562-68 375916-1 Genilda Aurelio da cunha 95,47 2019

232 027.824.313-40 1158988-1 Genilda Vieira dos reis silva 97,60 2019

233 486.524.071-34 600584-2 Genoveva Pereira de oliveira 90,13 2019

234 546.773.941-72 659657-2 Geny batista ferreira 95,47 2019

235 721.802.261-87 832276-3 Gercilia bispo teixeira 92,27 2019

236 585.116.102-78 697518-7 Geu cerqueira Maranhao 100,00 2019

237 017.383.871-51 100617-3 Gilberto Antonio de brito Xerente 87,33 2019

238 008.320.931-06 70352-3 Gilberto dias Morais 78,40 2019

239 328.626.793-72 410590-2 Gilda rodrigues de oliveira 96,13 2019

240 813.763.401-00 920451-6 Gildilene Kuptadi Marinho Xerente 82,00 2019

241 556.013.591-72 667617-1 Gileide rodrigues santos nunes 99,33 2019

242 299.785.130-00 376404-2 Gilmar Guilherme diehl 93,47 2019

243 477.077.981-04 586721-2 Gilneide Goncalves Pereira 98,40 2019

244 001.409.273-52 1114808-1 Gilvan da silva Almeida 94,93 2019

245 586.674.231-49 700645-1 Gilvania Mendes da silva 96,40 2019

246 598.878.344-91 722495-4 Gilvan neri de Araujo 91,07 2019

247 061.982.326-70 153762-7 Gilvan samyr Peixoto 100,00 2019

248 767.388.411-91 856165-4 Gina Gonzaga de sousa 97,20 2019

249 577.680.301-25 695420-2 Gisane Monteiro de Moura brandao 94,53 2019

250 007.151.346-98 66117-4 Gleiciene Aparecida de Almeida 90,27 2019

251 560.511.151-53 672522-1 Goiaciara Miranda Parriao 98,13 2019

252 929.047.691-53 1043382-3 Graciane Wanderley santos barros 98,40 2019

253 712.240.504-44 823986-4 Gustavo Luiz Andrade de Lucena 100,00 2019

254 355.250.101-00 446844-2 Helio de souza 96,67 2019

255 418.664.791-72 525276-1 Herculano rodrigues silva 94,00 2019

256 323.052.141-20 402830-1 Hiron Gomes Ayres 97,60 2019

257 349.896.501-82 441342-1 Hosana nobre Pelizari 98,67 2019

258 654.730.352-72 795243-3 Igor silva barbosa 95,07 2019

259 206.927.493-49 273706-5 Ilaria de Assuncao Madalena Marques 94,67 2019

260 585.483.191-00 698249-4 Ilda namna Xerente 90,93 2018

261 985.867.771-53 1244256-1 Ilda neta silva de Almeida 100,00 2019

262 033.433.341-54 1164902-3 Ildoclecia Pessoa Macedo nascimento 99,33 2019

263 840.692.281-87 952180-2 Iltami rodrigues da silva 97,47 2019

264 996.846.671-91 1246879-1 Inara Gomes Leao 97,47 2019

265 282.114.561-68 355826-1 Iranilde Pereira fernandes 97,73 2019

266 590.478.791-04 709296-1 Irannilde rodrigues de Aquino 92,00 2019

267 344.505.483-53 433333-1 Irisdalva santana neves 90,93 2019

268 536.697.973-00 655500-5 Isac Assuncao teles 100,00 2019

269 457.635.001-30 569127-2 Itajacy duarte ferreira 100,00 2019

270 581.022.130-00 696629-2 Ivanea Zortea Zatt Menegon 100,00 2019

271 004.333.861-50 50870-2 Ivanilde de Almeida Moreno Lago 97,87 2019

272 882.153.001-97 1224921-1 Ivanilde rodrigues Morais braga 100,00 2019

273 485.060.601-68 594286-2 Ivan soares 100,00 2019

274 382.980.311-72 482071-5 Ivone dos reis barbosa 99,20 2019

275 232.424.181-15 298934-2 Ivone Leal sa 87,33 2019

276 499.249.151-00 615848-2 Ivone siriano de Assuncao teixeira 96,00 2019

277 354.375.291-04 444331-2 Izabel Alves silva 91,47 2019

278 699.522.801-49 815369-4 Jacira Alves de oliveira cavalcante 98,40 2019

279 451.424.831-20 560975-4 Jacira coelho de Almeida Aguiar 100,00 2019

280 485.419.581-91 598073-2 Jacirene uchoa santos Matos 95,20 2019

281 851.714.921-15 964090-3 Jadsmar Araujo de freitas 94,27 2019

282 377.549.121-04 474955-1 Jadson de sousa reis 96,40 2019

283 888.309.692-49 1226410-1 Jakellyne dayanne ferreira de Lima 98,80 2019

284 261.816.811-91 330003-1 Jales Martins do nascimento 96,13 2019

285 467.097.973-68 575887-3 Janaina Amorim soares 99,20 2019

286 844.983.901-72 956275-3 Janaina Andrade duarte silva 98,80 2019

287 364.840.321-49 459693-4 Jane Pires de oliveira Parente 100,00 2019

288 472.627.701-44 582260-2 Janete beserra Leal barbosa 97,33 2019

289 821.983.811-68 929302-3 Janete Lazara Lucas de Lima 98,93 2019

290 579.637.622-53 696460-5 Janner sousa Araujo 96,53 2019

291 008.804.781-44 1128760-1 Jarlene nilo de souza 92,93 2019

292 596.476.121-68 714620-1 Jean rodrigues Aquino oliveira 100,00 2019

293 475.176.543-49 584487-1 Jessiene franco Galvao 91,20 2019

294 276.726.621-04 346497-1 Joabes rodrigues do rosario 96,80 2019

295 311.112.621-87 393189-4 Joana d Arc Alves santos 99,20 2019

296 383.033.101-00 482484-2 Joana d Arc barros coelho 97,33 2019

297 596.459.701-72 714450-2 Joana Estela rezende Vilela 97,73 2019

298 479.477.481-87 590050-5 Joana Lene santos belem rosa 95,07 2019

299 635.444.072-72 774859-1 Joao batista carneiro de Araujo 91,87 2018

300 790.548.381-91 885785-5 Joao batista Wazakru 76,67 2019

301 919.416.441-04 1034545-5 Joao Kwanha Xerente 86,00 2018

302 391.400.243-34 498571-3 Joao Marcos Xavier Araujo 84,53 2019

303 860.974.401-97 975385-5 Jociane ribeiro dos santos 98,53 2019

304 834.239.231-72 1216910-1 Jocileuza bezerra costa Araujo 100,00 2019

305 457.152.381-53 568070-2 Joelma de carvalho silva Gama 96,53 2019

306 847.731.201-00 959148-3 Joelma Vieira Lopes 99,07 2019

307 956.903.281-20 1064665-4 Jonathas Alencar Marques 96,53 2019

308 802.600.711-53 901031-2 Jonilson Arrais sobrinho 82,80 2018

309 526.540.791-04 636610-1 Joran carlos Moraes de sousa 98,40 2019

310 016.304.521-65 1142380-1 Jorcemeire rosa Alves 97,33 2019

311 063.602.623-04 155310-7 Jorge Luiz de Paiva Alves 97,47 2019

312 242.487.701-72 308630-3 Jorge Luiz ribeiro rodrigues 91,60 2019

313 006.719.021-99 1125206-1 Jorleane Lima da cunha 91,33 2019

314 556.222.751-72 668397-2 Jose da Guia Pereira da silva 100,00 2018

315 364.255.163-72 457982-1 Jose de Arruda silva 86,93 2019

316 017.916.111-33 1251589-1 Jose Geraldo campos rios serra 91,73 2019

317 307.851.621-00 389654-2 Jose Gilberto simoes Alves 95,87 2019

318 732.933.343-34 1205587-1 Jose Goncalo Mendes da silva 100,00 2019

319 389.405.741-68 496628-3 Jose Irismar Alves nunes 87,60 2019

320 728.835.531-49 834777-2 Jose Junior Veleda franca 94,67 2019

321 358.007.632-91 11130040-1 Jose Lenilson oliveira de Mendonca 92,40 2019

322 409.486.921-20 514850-3 Joselice Pereira dos santos 97,07 2019

323 587.687.501-53 703993-1 Joselita Guedes de sousa E silva 94,27 2019

324 123.899.513-68 195653-3 Jose Maia silva 98,80 2019

325 401.562.144-15 506683-1 Josenildo batista da silva 99,20 2019

326 043.461.571-49 137525-3 Jose rezende silva 98,80 2019

327 843.631.694-00 955120-3 Jose roberto Lins da silva 96,00 2019

328 806.417.681-68 907150-4 Jose soares Gil neto 91,47 2019

329 485.108.901-53 594857-3 Josivaldo santana figueredo 91,73 2019

330 763.648.281-91 850746-4 Joventino Lino de carvalho 86,00 2019

331 347.357.203-91 436875-2 Jovina Alves Lacerda 93,60 2019

332 347.357.203-91 436875-2 Jovina Alves Lacerda 92,80 2018

333 196.434.893-53 265473-2 Jozelia rodrigues barrozo silva 99,47 2019

334 307.317.712-49 387967-2 Jucimario correa de souza 96,40 2019

335 260.914.291-91 328690-3 Julia Maria Pedreira 96,13 2018

336 918.686.531-53 1033794-7 Juliano Laurindo cardoso 98,93 2019

337 787.674.151-72 882050-3 Jurandi da conceicao barbosa 98,27 2019

338 761.502.911-20 1207318-2 Karla Patricia reis de oliveira 98,00 2019

339 735.061.330-04 838515-5 Karoline Kelly da silva 98,67 2019

340 858.256.381-72 972906-7 Kathianne carneiro borges carvalho 99,33 2019

341 588.704.071-87 704882-2 Katia Macedo da silva 93,47 2019

342 008.260.741-97 1127950-1 Kayla Pacheco nunes 100,00 2019

343 008.343.981-17 1128116-1 Keid Lay ferreira de Morais 100,00 2019

344 760.898.781-20 847530-4 Kelber de Alencar Morais 94,27 2019

345 000.484.981-73 1113429-1 Kelly Alves Mourao 98,00 2019
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346 598.511.711-15 720504-2 Kelson dias Gomes 98,13 2018

347 713.316.701-87 1203355-1 Kilene Bonfim De Jesus Dias 97,20 2019

348 822.038.301-15 929338-3 Klauber oliveira de Lima 94,53 2019

349 645.427.501-91 790373-7 Kleber Vieira duraes 96,00 2019

350 275.338.911-04 344506-1 Lacinelia Moraes barreto 95,07 2019

351 604.789.771-15 730080-1 Laercio batista nunes 93,33 2019

352 850.803.221-87 962561-6 Laura stukrepre de souza 80,80 2018

353 850.803.221-87 962561-6 Laura stukrepre de souza 80,27 2019

354 965.911.611-04 1071530-1 Laurenita Gualberto Pereira Alves 97,47 2019

355 820.680.621-00 928097-1 Lavina Pereira da silva 91,07 2019

356 860.619.501-44 975130-4 Lelia da silva Mota Ibrahim 97,87 2019

357 389.020.441-49 493986-13 Lelia Maria Pires costa Lima 94,53 2019

358 335.791.801-34 423145-1 Lely rocha Macedo E silva 94,93 2019

359 418.335.461-72 524740-2 Lenize de fatima rufo de sousa Melo 94,67 2019

360 440.124.113-49 550891-2 Leonario Antonio de sousa 94,40 2019

361 590.452.721-72 709016-5 Leonino cardoso Pontes 99,60 2019

362 883.661.384-53 999869-6 Leonizia santos batista 98,80 2019

363 965.530.491-49 1071262-2 Leticia Apoliana ferreira barbosa 82,13 2018

364 893.917.991-91 1012347-4 Lidia Eliziaria rozeno de Almeida 94,53 2019

365 014.085.620-06 1138855-1 Liege segatto Wendt 96,93 2019

366 427.204.511-34 534551-1 Liene ribeiro de sousa carvalho 99,47 2019

367 534.854.323-34 655068-2 Liethen de Lima Primo 99,60 2019

368 344.186.603-72 432882-1 Ligia Amorim Vieira silva 93,07 2019

369 810.501.601-00 916666-1 Liliane Aparecida Vasconcelos 95,87 2019

370 588.718.101-04 704894-1 Liliane Maria costa Mattos 98,53 2019

371 328.624.231-49 410588-2 Lindauva Maria Pereira de Lima 99,60 2019

372 643.866.351-49 783563-1 Lorayne da silveira Moraes freitas 97,73 2019

373 496.916.515-72 610553-6 Lourdes de Jesus Pereira 98,53 2019

374 310.970.491-91 392471-4 Lucia de fatima Aguiar silva 96,53 2019

375 617.988.601-63 746463-2 Lucia Helena Goncalves cruz 96,67 2019

376 576.399.571-68 687793-3 Lucia Maria Aquino dias Lima 100,00 2019

377 011.169.653-48 1133349-1 Luciana brito oliveira 100,00 2019

378 187.192.008-62 250974-1 Luciana da costa barbosa Poveda 96,00 2018

379 878.146.841-53 1224158-4 Luciana Galvao de Aquino 98,00 2019

380 278.741.171-15 350397-3 Luciana Pereira de souza 97,20 2019

381 691.173.573-49 809278-1 Luciana rodrigues da silva santos 99,60 2019

382 439.125.161-20 548460-2 Lucilia damiao da silva 97,73 2019

383 161.900.922-68 228634-1 Luciliane Meyre Garcia Gomes de castro 98,27 2019

384 498.424.201-91 612215-1 Lucineide Gomes da silva 91,87 2019

385 856.861.151-68 971239-1 Lucivane sousa costa 96,40 2019

386 485.805.031-91 599454-1 Luisa Louzeiro da Gloria 85,73 2019

387 540.428.013-15 656474-2 Luis cristovam ferreira da silva 99,33 2018

388 800.854.581-04 898809-3 Luis ferreira de Almeida filho 98,40 2019

389 547.024.021-53 662632-2 Luiza da cunha oliveira 95,20 2019

390 670.616.640-53 803940-1 Luiz Alberto bianchini 91,20 2019

391 546.758.631-91 1191519-1 Luiz Morais rocha 93,73 2019

392 592.057.761-49 712829-4 Lusmar dos santos Guimaraes 95,73 2019

393 864.462.745-72 979044-1 Luzani cardoso barros 98,13 2019

394 409.312.771-91 514620-2 Luzia America Gama de Lima 96,00 2019

395 902.351.264-20 1019384-2 Luzia Maria da silva Lima 95,60 2019

396 526.694.401-34 638186-3 Luzia Maria tavares Maciel Luz costa 99,20 2019

397 679.188.323-53 1200267-2 Luziane cavalcante da silva 94,93 2019

398 347.957.581-15 438379-2 Maciel Pereira duarte 95,87 2019

399 402.205.083-72 510224-3 Magda carvalho de sousa 99,20 2019

400 413.967.741-49 520436-1 Maguinolia soares rocha ribeiro 91,20 2019

401 577.422.001-04 692351-2 Maisa basilio da silva 99,20 2019

402 347.316.791-68 436462-2 Manoela da silva suarte braga 96,40 2019

403 770.023.001-30 1208110-2 Maravilha Moreira de Jesus 93,20 2018

404 860.174.461-34 974538-1 Marcele Pereira Mendes 98,00 2019

405 952.251.966-91 1061097-2 Marcelo Lopes Justino 97,73 2019

406 881.377.401-04 1224760-1 Marcia Adriana corso Pimentel 98,40 2019

407 644.305.701-59 1198637-4 Marcia Alves da silva Araujo 100,00 2019

408 428.922.952-20 1186116-1 Marcia Antonia da silva Pinheiro 96,13 2019

409 546.805.651-87 660155-2 Marcia Aparecida da Penha 91,73 2019

410 969.509.271-34 1073753-3 Marcia barros da silva Lira 97,20 2019

411 347.328.371-15 436700-5 Marcia cirqueira Pantoja Goncalves 92,00 2019

412 347.328.371-15 436700-5 Marcia cirqueira Pantoja Goncalves 97,20 2018

413 640.585.141-91 775797-5 Marcia ferreira Lima 96,93 2019

414 671.037.746-68 804025-2 Marcia Luiza Pereira de castro oliveira 98,93 2019

415 878.223.341-15 992668-1 Marcia regina ribeiro Gomes sommer 95,47 2019

416 386.796.983-34 484365-1 Marcinete duarte da silva 94,00 2019

417 690.629.002-91 1200631-1 Marcos Alves oliveira 99,07 2019

418 884.083.374-91 1000365-3 Marcos Antonio dias da silva 98,53 2019

419 009.339.891-30 1129562-1 Marcos Henrique Martins barbosa 97,20 2019

420 035.218.878-20 129498-2 Marcos Ivon silva Pereira 95,20 2019

421 266.699.431-72 1178644-1 Marcos Leite de oliveira 99,73 2019

422 472.683.441-04 582867-3 Margareth Alves de Araujo 93,20 2019

423 534.623.431-49 653321-1 Maria Amelia Gomes chaves 96,93 2019

424 333.706.051-04 420697-2 Maria Amorim dos reis 97,47 2019

425 011.297.891-60 81222-2 Maria Antonia rodrigues bessa 99,20 2018

426 978.249.681-20 1080148-2 Maria Aparecida Pereira de oliveira 98,93 2019

427 271.543.941-53 342352-3 Maria Aparecida rodrigues de oliveira 99,73 2019

428 365.572.933-20 460828-3 Maria benilde Vieira nunes 96,67 2019

429 005.189.001-18 55119-4 Maria clara de barros 95,60 2019

430 123.422.971-49 195057-1 Maria coraci Gomes da silva 100,00 2019

431 804.596.253-49 904196-1 Maria da conceicao ferreira oliveira 99,33 2019

432 018.014.098-11 102109-1 Maria das dores caldas de Melo silva 99,60 2019

433 370.801.481-20 465863-1 Maria das dores Pereira da silva brandalise 98,53 2019

434 640.776.241-34 776870-1 Maria das Gracas da silva Guimaraes 93,87 2019

435 479.487.951-20 590130-1 Maria das Gracas Vieira rolim 96,93 2019

436 382.414.041-15 480906-3 Maria das Merces campelo 93,73 2019

437 435.720.571-91 544600-1 Maria de fatima Guedes nogueira 100,00 2019

438 074.195.204-10 162040-1 Maria de fatima Marques 90,27 2018

439 347.017.611-68 435524-5 Maria de Jesus Alves da silva 94,00 2019

440 326.588.931-91 407449-1 Maria de Lourdes cesar da costa 97,60 2019

441 326.588.931-91 407449-1 Maria de Lourdes cesar da costa 94,40 2018

442 450.071.609-20 557186-5 Maria de Lourdes Leoncio Macedo 97,20 2019

443 472.706.081-72 583203-2 Maria de Lourdes Montelo rodrigues Magalhaes 99,33 2018

444 451.381.501-97 560458-3 Maria de Lourdes oliveira 99,20 2019

445 388.764.501-49 1184466-1 Maria de Lourdes sousa 94,67 2019

446 475.600.703-10 585005-1 Maria de nazare ribeiro barros 94,93 2019

447 527.878.501-20 641902-2 Maria dias Leite 97,20 2019

448 335.668.011-00 422797-1 Maria dini bezerra ribeiro 97,60 2018

449 534.608.391-04 653035-3 Maria do rosario dias rodrigues 95,73 2018

450 798.335.431-20 894865-5 Maria do socorro da silva 94,27 2018

451 648.577.511-00 792734-4 Maria Edineide ferreira de franca 98,67 2019

452 485.052.501-68 594134-2 Maria Elza ferreira de cerqueira 96,93 2019

453 414.707.451-00 522731-3 Maria Enidia cardoso da silva 97,20 2019

454 387.727.101-44 487391-2 Maria Eulalia Marinho Araujo 97,20 2019

455 498.507.171-49 612975-2 Maria Everane Lourenco de sousa 98,93 2019

456 422.755.801-82 527996-1 Maria fany santos barros Lima 90,80 2019

457 379.937.391-87 476770-1 Maria fatima bezerra de souza 96,93 2019

458 546.650.191-34 657533-3 Maria Helena Araújo de Arruda 94,80 2019

459 618.645.101-10 747984-1 Maria Helena Goncalves batista 97,20 2019

460 576.995.501-53 691206-2 Maria Inacia de souza 100,00 2019

461 335.225.963-15 422177-1 Maria Janete sousa santos 100,00 2019

462 900.274.851-53 1017721-2 Maria Jose dos santos silva da Luz 94,27 2019

463 529.516.501-91 643911-2 Maria Jose Messias Alves Pugas 95,20 2018

464 529.516.501-91 643911-2 Maria Jose Messias Alves Pugas 95,87 2019

465 374.360.741-72 469716-1 Maria Jucilene freitas rodrigues Medeiros 95,33 2019

466 377.413.301-87 473835-3 Maria Lucia batista da rocha 99,33 2019

467 341.300.631-20 429731-2 Maria Lucia Lovato de barcellos 98,93 2019

468 371.458.511-72 467689-2 Maria Luiza Vieira 98,00 2019

469 245.505.582-53 312050-5 Maria Madalena costa Monteiro 96,13 2019

470 546.944.851-72 660751-1 Maria Madalena oliveira de Almeida Pereira 98,00 2019

471 127.181.901-59 200405-3 Maria Marlene rocha coelho 89,73 2018

472 413.195.913-53 517851-4 Maria neide oliveira de sa 98,93 2019

473 370.536.981-49 465346-1 Maria neuma da silva sousa 97,47 2018

474 243.545.202-06 310569-2 Maria neuma ferreira da silva 100,00 2019

475 226.830.701-87 292749-2 Maria nilta Alves da costa 92,93 2019

476 578.439.701-00 696083-4 Maria nilva Milhomens dos santos 99,07 2019

477 807.096.561-49 909704-1 Maria nilva Pereira dos santos Abreu 97,87 2019

478 504.833.073-00 618953-1 Maria nilza carvalho da silva 93,20 2019

479 298.193.182-20 375850-3 Maria olivia carneiro de Araujo 96,27 2019

480 166.057.561-34 232558-1 Maria raimunda Pinheiro barros 91,33 2018

481 786.037.811-68 879918-9 Maria Zelia barbosa Alves de sousa 85,60 2019

482 371.122.101-78 467021-1 Marilda Vaz nascimento cunha 96,13 2018

483 467.082.603-44 575735-1 Marileide Morais rodrigues 97,73 2019

484 004.634.381-40 52430-2 Marilene de castro faria 96,93 2019

485 431.654.941-34 539251-2 Marilene Pereira Valadares campos 97,73 2018

486 885.245.741-00 1110110-3 Mariluce Lima de carvalho 98,40 2019

487 432.160.301-30 539767-2 Marina de oliveira rodrigues 99,60 2019

488 276.729.211-34 346539-2 Marina Jose da silva 97,73 2019

489 297.926.731-72 375588-1 Marinalva barbosa Gomes Aguiar 94,80 2018

490 297.926.731-72 375588-1 Marinalva barbosa Gomes Aguiar 92,53 2019

491 526.678.471-72 637984-1 Marineides beserra de castro Gomes 97,60 2019

492 021.286.089-53 109347-1 Marinita bruxel de Vasconcelos 96,40 2019

493 360.809.261-72 453782-3 Mario batista nunes 100,00 2018

494 268.241.081-20 338397-1 Mario Jose de Abreu teixeira 97,73 2019

495 343.487.273-68 431695-1 Maristela Goveia da silva 92,93 2019

496 413.753.351-20 519100-2 Mariza Aparecida baiao Ludwig 100,00 2019

497 520.443.001-68 629537-2 Marize Macedos dos santos Marinho 95,47 2019

498 526.623.141-68 637017-1 Marli terezinha de rezende 85,47 2019

499 763.735.849-68 851064-1 Marlize Kohtz frank 97,33 2019

500 816.403.311-15 923634-4 Marluce da silva Mota 99,73 2019

501 435.679.833-34 544430-1 Marly rodrigues Araujo 93,60 2019

502 759.439.301-59 845258-5 Maronite Luiz dias coelho 98,93 2019

503 526.530.995-00 636505-3 Maximiano santos bezerra 96,13 2019

504 360.267.941-15 452157-2 Meirivone de oliveira negre tavares 100,00 2019

505 713.354.711-20 826203-2 Michelle Morais domingos 89,73 2018

506 827.152.461-53 935790-1 Milracy costa dos santos silva 98,40 2019

507 825.026.501-78 1215302-1 Milton da silva ferreira 99,73 2019
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508 497.291.795-49 610681-1 Milton teixeira santos filho 98,00 2019

509 915.865.261-20 1230999-1 Mirian de sousa Gomes Maciel 96,00 2019

510 433.756.001-78 540605-2 Mirian ramos de souza 93,73 2019

511 520.570.381-49 630345-4 Miriham Pacheco ramos 100,00 2019

512 169.535.502-44 238299-2 Monica Elena dadamos ferro 98,93 2019

513 526.682.821-87 638058-1 naires Alves Lima 97,33 2019

514 089.859.602-53 171995-1 natalina Almeida de souza Lins 97,33 2019

515 211.891.026-68 276379-2 neirton Jose de Almeida 92,13 2019

516 263.607.211-04 331950-3 nelida Gomes de Azevedo 93,87 2019

517 300.336.591-68 376880-2 nely Goncalves da silva 99,07 2019

518 767.540.061-53 856451-4 nercilio da rocha oliveira 96,93 2019

519 520.562.361-68 630138-1 neusenir de Paiva Moreira 95,47 2019

520 566.917.501-87 679826-2 neuza rodrigues barros 100,00 2019

521 401.801.153-91 507432-2 nilva Aguiar Pereira 99,60 2019

522 619.903.703-06 751641-1 nivea oliveira dos santos 97,33 2019

523 843.645.641-68 955131-3 nivia Alves sales 94,00 2019

524 618.682.641-49 748022-7 noemi da Mata de brito Xerente 84,13 2019

525 618.682.641-49 748022-7 noemi da Mata de brito Xerente 86,67 2018

526 826.107.891-49 1215523-1 noracy Pereira Aguiar 95,87 2019

527 365.308.833-04 460609-2 norma Almeida de oliveira de sales 98,00 2019

528 449.034.481-34 555761-1 nubia dias Lima dutra 97,47 2019

529 566.578.971-20 679050-2 nubia Maria soares de souza 90,93 2019

530 599.915.348-49 723980-2 nunzio di Gregorio 96,67 2019

531 370.912.981-87 466223-3 oneides coelho Machado 100,00 2019

532 894.901.341-04 1013300-2 orlando silva sales 96,93 2019

533 485.352.901-25 597056-2 osmarina tavares ribeiro 99,60 2019

534 379.770.591-34 476599-2 oswaldo Vasconcelos neto 100,00 2018

535 463.937.901-30 572552-3 otalmy brito de carvalho 97,60 2019

536 722.235.536-72 832392-5 otavio nascimento santiago 98,40 2019

537 252.898.532-00 321233-2 oziel teixeira da silva 93,33 2019

538 591.006.721-49 710407-5 Patricia de Azevedo Moreira Leal 96,00 2018

539 044.635.146-65 1170546-1 Patricia de oliveira ramos Edwards 99,07 2019

540 574.837.281-91 682618-1 Patricia rocha Aires da silva 98,13 2019

541 034.107.199-46 1165313-1 Patricio reichert 98,40 2018

542 926.917.141-87 1040421-3 Paula Mariana rocha Pereira 97,20 2018

543 371.400.861-68 467598-5 Paulo carneiro de sousa 93,07 2019

544 433.786.841-00 541002-3 Paulo cesar Lucena de sousa 95,47 2019

545 024.161.481-33 114501-3 Paulo cesar Wawekrure Xerente 93,07 2019

546 451.493.801-72 561876-3 Paulo cezar resplandes noleto 100,00 2019

547 294.910.701-00 372009-1 Paulo fernando de Araujo santana 99,20 2019

548 709.824.651-49 821941-4 Paulo roberto soares de Araujo 97,20 2019

549 003.269.741-48 1117912-1 Pollyanna ferreira sobrinho Azevedo 96,40 2019

550 005.775.091-28 1122762-1 quezia de Moura silva cerqueira 99,47 2019

551 718.551.651-04 830929-2 rafael Aranha coelho Marinho 95,60 2019

552 001.979.153-45 1115723-1 rafael fernandes da costa 94,53 2019

553 847.840.321-34 959276-3 railda cristina silva Martins 98,53 2019

554 515.489.091-49 625799-2 raimunda Moreira dos reis cantuaria 96,13 2019

555 251.262.531-15 317096-1 raimunda Mota Limeira barbosa 94,27 2019

556 434.222.921-87 542626-1 raimunda Pinto de oliveira 98,40 2019

557 389.070.891-91 494530-2 raimunda Pitombeira da costa 97,20 2019

558 796.415.631-49 892327-2 raimundo charles ribeiro Gomes 99,07 2019

559 856.877.821-68 971288-3 raimundo nonato rodrigues de souza 98,67 2019

560 485.148.961-72 594870-4 raquel oliveira Machado Ayres 98,13 2019

561 330.959.571-49 414727-1 raul dos santos filho 98,40 2019

562 642.344.791-87 1198122-1 raylinn barros da silva 92,67 2019

563 009.591.041-78 1130064-1 regiane cristina de souza Marques faria 98,00 2018

564 948.157.122-04 1236504-1 renata christine rodrigues ferreira 93,47 2019

565 004.408.071-90 51278-2 renato Almeida sousa 97,47 2019

566 009.389.251-99 1129708-1 renato francisco Machado 94,13 2019

567 613.509.741-53 1195956-1 renato Lopes de Albuquerque 97,20 2019

568 648.562.081-87 792620-5 renilson Pereira Vila nova 95,20 2019

569 413.254.601-25 517954-2 reny santos braz rosal 95,73 2019

570 586.336.694-04 700300-5 ricardo Antonio Pereira da costa 96,80 2019

571 024.622.664-10 115323-5 ricardo Lopes de Alencar 97,60 2019

572 579.200.012-34 1193481-1 richard Paulo batista silva 98,93 2019

573 853.218.501-00 1219839-1 rilmar chaves Pinto 74,40 2019

574 280.148.392-34 352953-3 rita de cassia de Paula 100,00 2019

575 397.565.803-72 1185004-1 roberto Pereira de Paiva E silva 92,00 2019

576 616.639.131-53 741751-2 roberto souza queiroz 98,93 2019

577 403.284.143-87 512841-5 robson de figueredo fialho 98,93 2019

578 403.284.143-87 512841-5 robson de figueredo fialho 95,33 2018

579 023.325.944-93 113223-4 robson Jose fonseca de Araujo 93,73 2019

580 623.809.151-72 757692-2 romana Maria silva santos 97,20 2019

581 547.477.751-53 663430-4 romao Pereira neri 98,80 2019

582 568.443.100-30 680282-2 romeu Aloisio feix 98,93 2019

583 328.430.462-20 409150-1 romilda bento de oliveira Abreu 90,27 2019

584 287.324.725-87 362788-2 rosa correia Alves Gomes 98,13 2019

585 494.020.131-72 609083-1 rosa Maria da costa 96,80 2019

586 401.887.281-04 508084-1 rosa Maria Portilho Vieira 100,00 2019

587 017.886.141-35 1145703-1 rosangela Lopes da silva 100,00 2018

588 629.428.756-15 772176-4 rosangela Maria Medeiros souza 94,27 2018

589 857.256.841-72 972013-1 rosangela ribeiro de sousa Leitao 92,00 2019

590 402.371.173-04 511137-4 roseane Almeida Antas 93,20 2019

591 644.396.151-04 785535-3 roseli rovani silva 100,00 2019

592 280.995.831-91 354305-2 rosely de fatima rosa 96,80 2019

593 219.363.401-78 288369-1 rosenice Alves da cruz 94,40 2019

594 813.119.231-87 1213199-1 rosenir carvalho Monte negro Menezes 98,40 2019

595 360.813.961-34 453836-2 rosiane ribeiro da silva 96,80 2019

596 025.012.321-51 116078-2 rosilda Hireki Xerente 84,80 2019

597 025.012.321-51 116078-2 rosilda Hireki Xerente 86,93 2018

598 388.915.811-00 492970-1 rosileide ribeiro Gomes barbosa 96,93 2019

599 526.613.261-20 636852-2 rosimar rocha de Assis Vieira 95,33 2019

600 078.532.078-40 164127-1 rosimeire da silva Pereira 97,20 2019

601 385.803.811-34 483816-1 rosimeire Pessoa da silva 88,80 2019

602 911.570.131-04 1230115-1 rosimeire Vieira Lima 94,80 2019

603 438.541.761-04 547880-1 rosimeiry Malheiros Goncalves 95,60 2019

604 254.030.953-49 322973-1 rosinha cordeiro freire 90,80 2019

605 663.487.901-00 801735-2 ruberval rodrigues de sousa 98,13 2019

606 854.092.601-63 967558-2 ruruca Javae 85,47 2019

607 804.041.891-72 903430-10 sandra batista da franca silva 97,33 2019

608 601.561.391-20 727500-2 sandra da silva batista rodrigues 97,47 2019

609 808.088.241-04 912053-4 sandra Maria barbosa ramos 93,87 2019

610 567.061.541-72 679930-2 sandra Maria ferreira da cunha 98,93 2019

611 402.231.241-68 510467-2 sandra Maria reis Gomes 89,47 2019

612 399.683.321-00 505526-2 sandra regina Ataides de oliveira 97,20 2019

613 382.397.871-34 480712-1 sandra regina sousa barros 97,47 2019

614 402.171.593-20 509726-3 sandra rodrigues da silva Milhomem 93,20 2019

615 926.211.711-68 1039890-4 sandressa de souza reboucas 88,67 2019

616 003.207.791-22 45552-3 sara rosa da silva 97,87 2019

617 950.905.331-72 1059858-2 saullo di silva oliveira 98,13 2019

618 515.817.951-49 627139-2 sebastiana betania da silva 97,73 2019

619 620.599.809-25 751999-2 sebastiao ferreira de castro Junior 96,80 2019

620 840.407.421-68 951897-4 sebastiao Gomes de Matos 86,53 2019

621 588.828.041-00 705424-4 sebastiao Lopes de souza 93,87 2019

622 815.789.541-34 922885-5 selma dias rodrigues teixeira 96,40 2019

623 618.414.201-15 746876-1 selma diniz reis Potencio de sousa 98,53 2019

624 843.599.943-20 955090-5 shirley Alves de Azevedo 98,67 2019

625 597.008.581-20 1252704-1 shirley Maria silva biangulo de sa 88,40 2019

626 350.434.401-63 441883-1 shyrlene Maia barros 96,67 2019

627 395.366.452-20 1184920-1 silvana Azevedo de Menezes 98,93 2019

628 599.561.781-87 722800-1 silvandira rodrigues da silva 98,80 2019

629 589.435.361-00 707690-3 silvanio coelho Mota 100,00 2019

630 858.972.481-68 973509-2 silvia Jeanane Pereira borges 95,20 2019

631 507.114.235-04 619805-3 silvia Maria santos ribeiro souza 98,67 2019

632 850.943.661-49 962780-2 silvino sirnawe Xerente 85,60 2018

633 850.943.661-49 962780-2 silvino sirnawe Xerente 85,47 2019

634 912.132.741-68 1230239-1 simone Machado Gomes 97,47 2019

635 688.483.661-04 806770-4 simone Maia bezerra 96,13 2019

636 533.831.411-87 648295-4 sinara de fatima caboclo de Alencar 96,67 2019

637 450.756.891-91 559705-3 sineide Maria rodrigues Matos 95,33 2019

638 007.846.161-83 68760-3 sintia Aparecida Gabriel Alves Vieira 98,67 2019

639 485.431.441-91 598267-1 sirlene Alves Araujo 100,00 2019

640 623.820.632-20 757795-1 sirlene de oliveira brito soares 99,60 2019

641 477.080.001-06 586782-1 solemar Pereira de souza Leal 100,00 2019

642 871.577.993-91 1223038-1 solivan freitas dos santos 94,80 2019

643 364.702.363-91 459164-1 sonia Maria de Jesus da conceicao 95,87 2019

644 917.912.511-53 1231324-1 sonia Morais brandao 91,47 2019

645 498.481.351-20 612744-1 sonia regina bastos santos de oliveira 94,67 2019

646 899.325.791-49 1253190-1 sonival roger Espindola Mafei 99,60 2019

647 574.636.706-00 682485-2 soraia Maria tomaz 99,20 2019

648 820.805.181-00 928309-3 soraya de Morais sales 94,53 2019

649 577.219.394-53 691863-2 sostenes cavalcante de Mendonca 98,53 2019

650 900.820.871-72 1018191-2 suelena rodrigues de Morais borba 95,47 2019

651 806.632.221-68 908281-5 suelene Gomes silva 97,47 2019

652 888.066.778-53 1005103-2 suely Gouveia Morelato 98,27 2019

653 801.729.201-59 899851-1 suilan da costa E silva Macedo 100,00 2019

654 932.107.441-49 1233807-1 sulamita santarem Pereira costa 95,47 2019

655 847.292.361-49 958703-1 sureia Maciel de sousa silva 97,60 2019

656 929.243.791-72 1233319-1 taliely Magalhaes Passos teixeira 98,40 2019

657 470.489.216-68 579431-2 tania Alvares tavares 97,47 2019

658 004.255.643-04 50353-3 tania Maria Pereira feitosa 94,27 2019

659 470.614.641-00 579601-2 terezinha de Jesus rodrigues silva 97,60 2019

660 927.693.651-34 1041452-2 thays Gomes de souza 97,20 2019

661 457.381.651-87 568378-2 uilian Alves da silva 86,80 2019

662 774.097.791-87 864927-4 ulissevania sales da silva 97,73 2019

663 490.907.551-87 605089-1 urana Pereira da silva 100,00 2019

664 798.429.921-87 895079-2 ursula raquel ramos Jube 98,80 2019

665 216.679.183-20 282380-1 Valdenira bruno da silva souza 99,20 2019

666 379.898.711-49 476745-1 Valdora Lopes da silva Lima 93,33 2018

667 876.984.632-49 1223925-1 Valeria de souza bernardes 92,80 2019

668 423.997.931-53 528691-4 Valeria domingues soares 94,80 2019

669 849.829.343-04 961192-3 Valeria santos Vieira Alves 96,80 2019
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670 346.044.643-91 435019-1 Valfredo Leal Pereira 91,07 2019

671 363.584.791-72 456278-2 Valmir da silva Veras 99,20 2019

672 576.690.663-34 689212-1 Valquiria Marinho de Aguiar cordeiro 99,20 2019

673 500.212.303-15 617213-5 Valteir Pereira filho 99,47 2018

674 894.173.211-53 1012614-3 Valteni filgueiras Martins 99,20 2019

675 812.591.741-15 919242-4 Vandeir Moreira Lima 82,27 2019

676 956.257.201-34 1238124-1 Vanusa sousa rodrigues 94,93 2019

677 388.800.591-49 491205-2 Vera cruz da silva 94,27 2019

678 250.656.453-53 316195-1 Vera Luce da silva nonato 96,80 2019

679 388.975.041-91 493550-2 Vilene Alves da costa 98,53 2019

680 307.125.301-00 387876-4 Vilma Magalhaes E silva 97,73 2019

681 388.880.761-15 492362-2 Vilma rodrigues barbosa 97,60 2019

682 909.310.091-20 1025120-5 Vinicius ferreira cirqueira 97,60 2019

683 799.294.191-87 896205-3 Virginia reis figueira souza 82,40 2019

684 354.497.641-20 445591-1 Vitoria botelho sertao 89,07 2019

685 601.575.851-15 727870-1 Vitoria regia soares 100,00 2019

686 001.579.991-30 1115154-1 Viviane Andrade oliveira 99,73 2019

687 440.805.061-04 551846-1 Walkiria oliveira bueno batista sena 92,40 2019

688 826.956.441-91 935557-2 Walneth Pereira Lima 96,80 2019

689 297.990.901-72 375709-2 Walteny Mariana da silva santos 94,13 2019

690 784.827.801-82 878616-1 Wanda Alves de souza santos 93,07 2019

691 338.918.182-20 427102-6 Wanda Maria Pereira silva 94,67 2019

692 832.251.371-20 942057-2 Wander Alberto Jose 97,87 2019

693 728.577.063-91 834534-2 Wanderlene Leite de Araujo 98,13 2019

694 953.128.971-91 1061674-2 Watila Misla Fernandes Bonfim 95,73 2019

695 812.607.681-04 919266-4 Welma Lopes Araujo silveira 95,73 2019

696 985.742.991-20 1086154-2 Wemerson Messias carvalho Alves 97,33 2019

697 961.995.201-49 1239120-1 Werica conceicao silva cruz 95,73 2019

698 611.963.551-34 735090-2 Weslane cirqueira cavalcante do nascimento 99,33 2019

699 832.055.351-20 1216627-1 Weslley Pereira Vieira 98,27 2019

700 402.968.572-20 512300-2 Wiliam carlos de sousa Luz 96,27 2019

701 033.113.676-77 128100-5 William Vieira de oliveira 99,47 2019

702 642.731.721-00 780410-1 Willian Harvey tavares sousa 94,93 2019

703 264.390.341-20 333296-1 Wilson Pereira salgado 97,07 2019

704 885.930.881-04 1002597-5 Wilton da silva rodrigues 94,00 2019

705 364.299.883-68 457994-2 Zenaide Inez ferreira souza 94,93 2019

706 329.848.981-68 412391-1 Zilda Pereira da silva 95,73 2019

707 131.288.411-87 205348-2 Zildene da cruz costa 89,07 2019

708 275.528.291-68 345092-2 Zildete neres oliveira cavalcante 95,07 2019

709 273.647.981-53 343320-2 Zilene suarte oliveira 95,73 2019

710 663.328.421-72 799790-2 Zoelia tavares de castro 99,20 2019

711 577.746.171-91 695716-4 Zuleide benicio Lima 99,33 2019

712 576.731.521-34 689534-3 Zuleyka bandeira Guedes cardoso 96,13 2019

PORTARIA-SEDUC Nº 1364, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

as servidoras adiante relacionadas para ministrarem aulas, no período, 
carga horária e lotação especificada, em substituição à respectiva titular 
que se afastou por motivo de Licença, na unidade Escolar vinculada à 
diretoria regional de Educação de dianópolis.

1. norMA suELY torrEs fErnAndEs rEIs, número funcional 
571419-3, cPf: 462.827.001-59, Professor da Educação básica, para 
ministrar 38 horas aulas mensais, no período de 23 de setembro a 22 
de outubro de 2020, em substituição à servidora nILZIAnY bAndEIrA 
GuEdEs MorEttI, número funcional 1030353-6, cPf: 914.877.301-87, 
Professor da Educação básica, lotada no colégio Estadual coronel José 
francisco de Azevedo, no Município de conceição do tocantins, em razão 
de Licença para tratamento de saúde;

2. odAcLEA dA sILVA soArEs, número funcional 805960-4,  
cPf: 685.469.392-68, Professor da Educação básica, para ministrar 
77 horas aulas mensais, no período de 23 de setembro a 22 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora nILZIAnY bAndEIrA GuEdEs 
MorEttI, número funcional 1030353-6, cPf: 914.877.301-87, Professor 
da Educação básica, lotada no colégio Estadual coronel José francisco 
de Azevedo, no Município de conceição do tocantins, em razão de Licença 
para tratamento de saúde;

3. tHAnIELLE MAGALHAEs costA, número funcional 77152-3,  
cPf: 010.341.061-98, Professor da Educação básica, para ministrar 
64 horas aulas mensais, no período de 23 de setembro a 22 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora nILZIAnY bAndEIrA GuEdEs 
MorEttI, número funcional 1030353-6, cPf: 914.877.301-87, Professor 
da Educação básica, lotada no colégio Estadual coronel José francisco 
de Azevedo, no Município de conceição do tocantins, em razão de Licença 
para tratamento de saúde.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1365, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

as servidoras adiante relacionadas para ministrarem aulas, no período, 
carga horária e lotação especificada, em substituição à respectiva titular 
que se afastou, por motivo de Licença, na unidade Escolar vinculada à 
diretoria regional de Educação de Guaraí.

1. LucILEnE dE MELo nunEs rAMos, número funcional 931722-3, 
cPf: 823.999.721-04, Professor da Educação básica, para ministrar 
26 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 24 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora tAtIAnY cAndIdA Adorno 
AGuIAr, número funcional 896760-2, cPf: 799.633.901-53, Professor 
da Educação básica, lotada no colégio Militar do Estado do tocantins 
dona Anaídes brito Miranda, no Município de Guaraí, em razão de Licença 
para tratamento de saúde;

2. sELMA fErrEIrA bArbosA PEIXoto, número funcional 516445-1,  
cPf: 412.379.941-87, Professor da Educação básica, para ministrar 
77 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 24 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora tAtIAnY cAndIdA Adorno 
AGuIAr, número funcional 896760-2, cPf: 799.633.901-53, Professor 
da Educação básica, lotada no colégio Militar do Estado do tocantins 
dona Anaídes brito Miranda, no Município de Guaraí, em razão de Licença 
para tratamento de saúde.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1366, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nos períodos, 
cargas horárias e lotações especificadas, em substituição aos respectivos 
titulares que se afastaram por motivo de Licença, nas unidades Escolares 
vinculadas à diretoria regional de Educação de Gurupi.

1. AnAdIr GoMEs do nAscIMEnto, número funcional 562418-1, 
cPf: 451.564.411-49, Professor normalista, para ministrar 77 horas 
aulas mensais, no período de 26 de setembro a 10 de outubro de 2020, 
em substituição à servidora AntonIA EuZELIA dE frEItAs, número 
funcional 890215-3, cPf: 794.650.301-63, Professor da Educação básica, 
lotada no Instituto Presbiteriano Araguaia - convênio, no Município de 
Gurupi, em razão de Licença para tratamento de saúde;

2. GIsELI GrAcIotto do nAscIMEnto, número funcional 982160-6, 
cPf: 867.645.781-68, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, em substituição à servidora LucIAnA GALVAo dE AquIno, 
número funcional 1224158-4, cPf: 878.146.841-53, Professor da 
Educação básica, lotada no Instituto Presbiteriano Araguaia - convênio, 
no Município de Gurupi, em razão de Licença Maternidade;
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3. IVAnILdA bEnto dE bArros, número funcional 865210-1,  
cPf: 774.392.521-87, Professor da Educação básica, para ministrar 
90 horas aulas mensais, no período de 21 de setembro a 25 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora GILMArA MAcHAdo dA sILVA, 
número funcional 888932-3, cPf: 793.192.031-72, Professor da Educação 
básica, lotada no Instituto Educacional e social Evangélico de Araguaçu 
- convênio, no Município de Araguaçu, em razão de Licença para 
tratamento de saúde;

4. MArcILEY bAtIstA dA sILVA, número funcional 779640-6,  
cPf: 642.457.051-91, Professor da Educação básica, para ministrar 
90 horas aulas mensais, no período de 26 de setembro a 10 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora AntonIA EuZELIA dE frEItAs, 
número funcional 890215-3, cPf: 794.650.301-63, Professor da Educação 
básica, lotada no Instituto Presbiteriano Araguaia - convênio, no Município 
de Gurupi, em razão de Licença para tratamento de saúde;

5. rosAnE rIbEIro dE AssIs, número funcional 738510-5,  
cPf: 612.673.501-30, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 2 de setembro a 1º de outubro de 
2020, em substituição à servidora fAtIMA APArEcIdA LIMIro, número 
funcional 1038281-4, cPf: 924.255.501-00, Professor da Educação 
básica, lotada no colégio Estadual Alair sena conceição, no Município 
de figueirópolis, em razão de Licença para tratamento de saúde;

6.  sonIA d Arc duArtE,  número func ional  407401-2,  
cPf: 326.559.831-49, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 14 de setembro a 12 de novembro 
de 2020, em substituição à servidora IrEnE LoPEs cArdoso LIMA, 
número funcional 11637498-3, cPf: 999.869.301-20, Professor da 
Educação básica, lotada no colégio Estadual Elesbão Lima, no Município 
de dueré, em razão de Licença para tratamento de saúde;

7. VAnusIA VIEIrA corrEIA cArVELLI, número funcional 764880-2, 
cPf: 626.289.501-97, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 14 de setembro a 12 de novembro 
de 2020, em substituição à servidora IrEnE LoPEs cArdoso LIMA, 
número funcional 11637498-3, cPf: 999.869.301-20, Professor da 
Educação básica, lotada no colégio Estadual Elesbão Lima, no Município 
de dueré, em razão de Licença para tratamento de saúde.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1367, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nos períodos, 
cargas horárias e lotações especificadas, em substituição aos respectivos 
titulares que se afastaram, por motivo de Licença, nas unidades Escolares 
vinculadas à diretoria regional de Educação de Palmas.

1. ALcInA MArIA bArrA dE oLIVEIrA, número funcional 572758-2, 
cPf: 464.310.121-00, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 17 de setembro a 15 de novembro 
de 2020, em substituição à servidora dAnIErEs ALVEs dE ArAuJo 
cAstro bArbosA, número funcional 546784-2, cPf: 436.581.644-68, 
Professor da Educação básica, lotada no colégio da Polícia Militar do 
Estado do tocantins, no Município de Palmas, em razão de Licença para 
tratamento de saúde;

2. IrAnEIdE borGEs tAVEIrA dE sousA, número funcional 935946-
3, cPf: 827.299.991-91, Professor da Educação básica, para ministrar 
77 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 3 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora VAnEssA rEGIs fELIX, número 
funcional 824401-3, cPf: 712.895.501-15, Professor da Educação básica, 
lotada na Escola Estadual novo Horizonte, no Município de Palmas, em 
razão de Licença para tratamento de saúde;

3. IrAnEIdE borGEs tAVEIrA dE sousA, número funcional 935946-3, 
cPf: 827.299.991-91, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 4 de setembro a 3 de outubro de 2020, 
em substituição à servidora VAnEssA rEGIs fELIX, número funcional 
824401-3, cPf: 712.895.501-15, Professor da Educação básica, lotada 
na Escola Estadual novo Horizonte, no Município de Palmas, em razão 
de Licença para tratamento de saúde;

4. JosEnILson VIEIrA dos AnJos, número funcional 556560-3,  
cPf: 449.383.492-72, Professor da Educação básica, para ministrar 
90 horas aulas mensais, no período de 29 de agosto a 27 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora AndrEIA cArLA fErnAndEs 
bELEM, número funcional 1126504-3, cPf: 007.382.371-67, Professor 
da Educação básica, lotada na Escola Estadual Vale do sol, no Município 
de Palmas, em razão de Licença para tratamento de saúde;

5. KEILY MAcHAdo PostIGo dE AndrAdE, número funcional 
1129180-1, cPf: 009.062.361-42, Professor da Educação básica, para 
ministrar 90 horas aulas mensais, no período de 10 de agosto a 27 de 
setembro de 2020, em substituição ao servidor VInIcIos rEGIs fELIX, 
número funcional 892534-4, cPf: 796.524.761-53, Professor da Educação 
básica, lotado na Escola Estadual Vale do sol, no Município de Palmas, 
em razão de Licença por Motivo de doença em Pessoa da família;

6. MArcELA fErrEIrA dE MourA MArtIns, número funcional 
633310-5, cPf: 523.305.083-87, Professor da Educação básica, para 
ministrar 90 horas aulas mensais, no período de 17 de setembro a 15 
de novembro de 2020, em substituição à servidora dAnIErEs ALVEs 
dE ArAuJo cAstro bArbosA, número funcional 546784-2, cPf: 
436.581.644-68, Professor da Educação básica, lotada no colégio da 
Polícia Militar do Estado do tocantins, no Município de Palmas, em razão 
de Licença para tratamento de saúde;

7. MArIA dE nAZArE fortALEZA, número funcional 505060-1,  
cPf: 398.374.321-87, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 4 de setembro a 3 de outubro de 2020, 
em substituição à servidora VAnEssA rEGIs fELIX, número funcional 
824401-3, cPf: 712.895.501-15, Professor da Educação básica, lotada 
na Escola Estadual novo Horizonte, no Município de Palmas, em razão 
de Licença para tratamento de saúde;

8. MArIA dE nAZArE fortALEZA, número funcional 505060-1,  
cPf: 398.374.321-87, Professor da Educação básica, para ministrar 
38 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 3 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora VAnEssA rEGIs fELIX, número 
funcional 824401-3, cPf: 712.895.501-15, Professor da Educação básica, 
lotada na Escola Estadual novo Horizonte, no Município de Palmas, em 
razão de Licença para tratamento de saúde;

9. rosAnGELA AZErEdo PErEIrA, número funcional 928632-4,  
cPf: 821.063.477-15, Professor da Educação básica, para ministrar 
90 horas aulas mensais, no período de 10 de agosto a 27 de setembro 
de 2020, em substituição ao servidor VInIcIos rEGIs fELIX, número 
funcional 892534-4, cPf: 796.524.761-53, Professor da Educação básica, 
lotado na Escola Estadual Vale do sol, no Município de Palmas, em razão 
de Licença por Motivo de doença em Pessoa da família.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1368, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nos períodos, 
cargas horárias e lotações especificadas, em substituição aos respectivos 
titulares que se afastaram por motivo de Licença, nas unidades Escolares 
vinculadas à diretoria regional de Educação de Porto nacional.

1. AMurAY rufo JAcobInA, número funcional 963905-7, cPf: 
851.598.591-87, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 15 de setembro a 13 de novembro de 2020, 
em substituição à servidora cLAudIA bArrEIrA cAVALcAntE, número 
funcional 566916-1, cPf: 455.478.901-20, Professor normalista, lotada no 
colégio Estadual odolfo soares, no Município de Ponte Alta do tocantins, 
em razão de Licença para tratamento de saúde;

2. HELAnE dIAs rodrIGuEs, número funcional 11459930-1, cPf: 
852.319.321-91, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 15 de setembro a 13 de novembro de 2020, 
em substituição à servidora cLAudIA bArrEIrA cAVALcAntE, número 
funcional 566916-1, cPf: 455.478.901-20, Professor normalista, lotada no 
colégio Estadual odolfo soares, no Município de Ponte Alta do tocantins, 
em razão de Licença para tratamento de saúde;
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3. JoAo doMInGos LouZEIro dE cAstro, número funcional 826926-1,  
cPf: 713.426.643-53, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 1º de outubro de 
2020, em substituição ao servidor sIVIrIno dE souZA costA, número 
funcional 369230-2, cPf: 292.026.471-00, Professor da Educação básica, 
lotado na Escola Estadual Professora carmênia Matos Maia, no Município 
de Porto nacional, em razão de Licença para tratamento de saúde;

4. JoHnAtAn ALVEs nunEs, número funcional 1139754-2,  
cPf: 014.732.901-98, Professor da Educação básica, para ministrar 
8 horas aulas mensais, no período de 21 de setembro a 28 de outubro 
de 2020, em substituição ao servidor JosE dE oLIVEIrA PAMPLonA, 
número funcional 308861-1, cPf: 242.814.685-87, Professor da Educação 
básica, lotado no colégio Estadual Marechal Artur da costa e silva, no 
Município de Porto nacional, em razão de Licença para tratamento de 
saúde;

5. MEIrE suELY dE oLIVEIrA ALMEIdA, número funcional 325652-4, 
cPf: 257.898.481-68, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 1º de outubro de 
2020, em substituição ao servidor sIVIrIno dE souZA costA, número 
funcional 369230-2, cPf: 292.026.471-00, Professor da Educação básica, 
lotado na Escola Estadual Professora carmênia Matos Maia, no Município 
de Porto nacional, em razão de Licença para tratamento de saúde;

6. soLAnGE PErEIrA GLorIA, número funcional 977333-1,  
cPf: 862.882.611-49, Professor da Educação básica, para ministrar 
90 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de outubro 
de 2020, em substituição à servidora nAIdE dA sILVA PIMEntEL 
JunGLEs, número funcional 858459-6, cPf: 768.972.651-87, Professor 
da Educação básica, lotada na Escola Estadual Girassol de tempo Integral 
Irmã Aspásia, no Município de Porto nacional, em razão de Licença para 
tratamento de saúde.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1369, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de tocantinópolis.

1. AdELIA bELAs sAntos do VALE, número funcional 509866-4,  
cPf: 402.178.253-20, Professor da Educação básica, para ministrar 64 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual José de souza Porto, no Município de 
darcinópolis;

2. EdIVALdo rodrIGuEs dIAs, número funcional 375930-2,  
cPf: 298.329.262-20, Professor da Educação básica, para ministrar 8 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual raimundo neiva de carvalho, no Município 
de Palmeiras do tocantins;

3. EdnALdo dE sousA VIdAL, número funcional 1256408-1,  
cPf: 938.915.803-63, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual raimundo neiva de carvalho, no Município 
de Palmeiras do tocantins;

4. fILoMEnA frAnco dA sILVA, número funcional 399507-2,  
cPf: 319.161.803-10, Professor da Educação básica, para ministrar 83 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, no colégio dom orione - convênio, no Município de tocantinópolis;

5. frAncIsco ArAuJo MAcHAdo, número funcional 1225871-1, 
cPf: 886.092.941-53, Professor da Educação básica, para ministrar 26 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual raimundo neiva de carvalho, no Município 
de Palmeiras do tocantins;

6. frAncIsco dE AssIs GoncALVEs cAbrAL, número funcional 
909066-4, cPf: 806.889.341-53, Professor normalista, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 7 de outubro de 
2020, na Escola Estadual dom cornélio chizzini, no Município de nazaré;

7. frAncIsco dIAs cArnEIro, número funcional 806060-7,  
cPf: 686.080.983-34, Professor da Educação básica, para ministrar 19 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual raimundo neiva de carvalho, no Município 
de Palmeiras do tocantins;

8. GErLAnE rocHA GALVAo cArnEIro dE MEdEIros, número 
funcional 894646-2, cPf: 798.231.494-53, Professor da Educação básica, 
para ministrar 12 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 
2020 a 19 de janeiro de 2021, na Escola Paroquial cristo rei - convênio, 
no Município de tocantinópolis;

9.  IVo cEZArIo dA sILVA, número funcional  832203-3,  
cPf: 721.554.504-00, Professor da Educação básica, para ministrar 26 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município 
de nazaré;

10. JAcIonE dIAs dE ArAuJo, número funcional 709168-4,  
cPf: 590.467.671-91, Professor da Educação básica, para ministrar 
64 horas aulas mensais, no período de 31 de agosto a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual dulce coelho de sousa, no Município de 
Angico;

11. JAcKson MorEIrA LIMA, número funcional 1102583-2,  
cPf: 022.357.981-52, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual dulce coelho de sousa, no Município de 
Angico;

12. JoAo rodrIGuEs soArEs fILHo, número funcional 936550-4, 
cPf: 827.741.701-25, Professor da Educação básica, para ministrar 26 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual raimundo neiva de carvalho, no Município 
de Palmeiras do tocantins;

13. JucEnEusA PErEIrA dA sILVA, número funcional 625362-4,  
cPf: 514.452.393-53, Professor da Educação básica, para ministrar 8 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Piaçava, no Município de nazaré;

14. LAVInA PErEIrA dA sILVA, número funcional 928097-1,  
cPf: 820.680.621-00, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município 
de nazaré;

15. LAVInA PErEIrA dA sILVA, número funcional 928097-1, cPf: 
820.680.621-00, Professor da Educação básica, para ministrar 19 horas 
aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020, 
na Escola Estadual Piaçava, no Município de nazaré;

16. LEoVAnE dE souZA ALVEs, número funcional 516524-1,  
cPf: 412.574.993-00, Professor normalista, para ministrar 26 horas 
aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, no colégio Estadual raimundo neiva de carvalho, no Município 
de Palmeiras do tocantins;

17. MArcos dE sALEs sAntIAGo, número funcional 1044532-2,  
cPf: 930.003.324-72, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 1º de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual olavo bilac, no Município de Itaguatins;

18. odInoAn rodrIGuEs PErEIrA, número funcional 907940-10, 
cPf: 806.557.421-15, Professor da Educação básica, para ministrar 72 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual José de souza Porto, no Município de 
darcinópolis;

19. rEnILdo bArbosA fortEs, número funcional 1031279-3,  
cPf: 915.905.313-53, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Paroquial cristo rei - convênio, no Município de 
tocantinópolis;

20.  rosA MArIA dA sILVA, número funcional  481133-1,  
cPf: 382.438.571-68, Professor normalista, para ministrar 58 horas aulas 
mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020, na 
Escola Estadual Padre Giuliano Moretti, no Município de tocantinópolis;

21. VErA LucIA LIMA dE oLIVEIrA PArEdE, número funcional 720000-1,  
cPf: 598.423.851-91, Professor normalista, para ministrar 12 horas aulas 
mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020, na 
Escola Estadual Padre Giuliano Moretti, no Município de tocantinópolis;

22. WALdonEZ JosE PErEIrA rocHA, número funcional 823457-5, 
cPf: 711.587.901-04, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Piaçava, no Município de nazaré;
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23. WEnEr cHAVEs ALVEs, número funcional 873140-3,  
cPf: 779.875.781-34, Professor da Educação básica, para ministrar 8 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, no colégio Estadual Professor José carneiro de brito, no Município 
de tocantinópolis.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1370, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de Porto nacional.

1. ALdEnInA MorEIrA dE oLIVEIrA, número funcional 735064-1, 
cPf: 611.962.821-53, Professor normalista, para ministrar 90 horas aulas 
mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020, no 
colégio Estadual Manoel dos santos rosal, no Município de Pindorama 
do tocantins;

2. ALdEnIZA sIquEIrA rosA, número funcional 634843-2,  
cPf: 526.420.201-00, Professor normalista, para ministrar 77 horas 
aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 de janeiro 
de 2021, no colégio Estadual João da silva Guimarães, no Município 
de silvanópolis;

3. AntonIA MEndEs dE cAstro, número funcional 844310-4,  
cPf: 758.850.501-04, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Manoel dos santos rosal, no Município de 
Pindorama do tocantins;

4. cLEcY PInto dA sILVA, número funcional 1197339-1,  
cPf: 626.534.071-91, Professor da Educação básica, para ministrar 83 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual João da silva Guimarães, no Município 
de silvanópolis;

5. crIstIAnE cArVALHo bArbosA, número funcional 933597-2,  
cPf: 825.457.581-91, Professor da Educação básica, para ministrar 83 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020 e 38 horas aulas mensais, no período de 19 de dezembro de 
2020 a 19 de janeiro de 2021, no colégio Estadual fulgêncio nunes, no 
Município de chapada da natividade;

6. dAnIEL oLIVEIrA fILHo, número funcional 783460-2,  
cPf: 643.859.221-87, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Manoel dos santos rosal, no Município de 
Pindorama do tocantins;

7. dEIZE cArnEIro quEIros, número funcional 50341-3,  
cPf: 004.246.101-40, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020 e 26 horas aulas mensais, no período de 19 de dezembro de 
2020 a 19 de janeiro de 2021, na Escola Estadual Professora carmênia 
Matos Maia, no Município de Porto nacional;

8. EdILEnE MArIA dE oLIVEIrA, número funcional 822684-2,  
cPf: 710.695.264-87, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020 e 38 horas aulas mensais, no período de 19 de dezembro de 
2020 a 19 de janeiro de 2021, no colégio Estadual fulgêncio nunes, no 
Município de chapada da natividade;

9. JoZAnA LIsboA sAntAnA, número funcional 87200-4,  
cPf: 012.883.471-46, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Manoel dos santos rosal, no Município de 
Pindorama do tocantins;

10. LEnIr ZAWAsKI dos sAntos AtAVILA, número funcional 669304-1,  
cPf: 557.234.031-68, Professor normalista, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020 
e 26 horas aulas mensais, no período de 19 de dezembro de 2020 a 19 
de janeiro de 2021, no colégio Estadual João da silva Guimarães, no 
Município de silvanópolis;

11. LIAnE dE LIMA sILVA LourEnco, número funcional 873813-1, 
cPf: 780.882.161-68, Professor da Educação básica, para ministrar 32 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 de 
janeiro de 2021, na Escola Estadual boa nova, no Município de santa 
rita do tocantins;

12. LIAnE dE LIMA sILVA LourEnco, número funcional 873813-1,  
cPf: 780.882.161-68, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual boa nova, no Município de santa rita do 
tocantins;

13. MArIA ALZIrEnE JorGE dA sILVA MELo, número funcional 596155-4,  
cPf: 485.287.651-72, Professor da Educação básica, para ministrar 83 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020 e 12 horas aulas mensais, no período de 19 de dezembro de 2020 
a 19 de janeiro de 2021, no colégio Estadual João da silva Guimarães, 
no Município de silvanópolis;

14. MonIcA MArIA ArAuJo dE oLIVEIrA MELo, número funcional 
943347-3, cPf: 833.352.504-00, Professor da Educação básica, para 
ministrar 90 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de 
dezembro de 2020, no colégio Estadual fulgêncio nunes, no Município 
de chapada da natividade;

15. rosILdA dE souZA E sILVA sAntos, número funcional 672406-4, 
cPf: 560.502.081-15, Professor da Educação básica, para ministrar 46 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual boa nova, no Município de santa rita do 
tocantins;

16. sAndrA MArIA dE ArAuJo oLIVEIrA, número funcional 914840-2, 
cPf: 809.363.934-91, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual fulgêncio nunes, no Município de chapada 
da natividade;

17.  VILMA ALVEs ArAuJo, número func ional  505149-3,  
cPf: 398.656.811-53, Professor da Educação básica, para ministrar 26 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 de 
janeiro de 2021, na Escola Estadual boa nova, no Município de santa 
rita do tocantins;

18.  VILMA ALVEs ArAuJo, número func ional  505149-3,  
cPf: 398.656.811-53, Professor da Educação básica, para ministrar 64 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual boa nova, no Município de santa rita do 
tocantins.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1371, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

o servidor adiante relacionado para ministrar aulas, na carga horária, 
lotação e período especificado, em razão de déficit de aulas, na unidade 
Escolar da rede Estadual de Ensino, vinculada à diretoria regional de 
Educação de Pedro Afonso.

1. rEGInALdo sousA dos sAntos, número funcional 1209663-3, 
cPf: 784.912.153-87, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 19 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Girassol de tempo Integral santa Maria, 
no Município de santa Maria do tocantins.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes
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PORTARIA-SEDUC Nº 1372, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

as servidoras adiante relacionadas para ministrarem aulas, na carga 
horária, lotação e período especificado, em razão de déficits de aulas, 
na unidade Escolar da rede Estadual de Ensino, vinculada à diretoria 
regional de Ensino de Paraíso do tocantins.

1. MArInEIdE MArInHo cArdoso, número funcional 621370-1, 
cPf: 508.008.501-06, Professor normalista, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 10 de outubro a 18 de dezembro de 2020, 
na Escola Estadual Indígena Iny Webohona, no Município de Lagoa da 
confusão;

2.  VILMA LoPEs dA sILVA, número funcional  787222-2,  
cPf: 644.830.531-91, Professor normalista, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 10 de outubro a 18 de dezembro de 2020, 
na Escola Estadual Indígena Iny Webohona, no Município de Lagoa da 
confusão.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1373, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de Palmas.

1. AntonIA cAssIA LoPEs XAVIEr, número funcional 842257-6,  
cPf: 756.205.023-68, Professor da Educação básica, para ministrar 26 
horas aulas mensais, no período de 31 de agosto de 2020 a 19 de janeiro 
de 2021, no centro de Ensino Médio castro Alves, no Município de Palmas;

2. EudInA PErEIrA dA sILVA sAndrI, número funcional 1026615-6, 
cPf: 911.270.331-15, Professor da Educação básica, para ministrar 
77 horas aulas mensais, no período de 25 de agosto de 2020 a 19 de 
janeiro de 2021, no centro de Ensino Médio santa rita de cássia, no 
Município de Palmas;

3. EudInA PErEIrA dA sILVA sAndrI, número funcional 1026615-6, 
cPf: 911.270.331-15, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 25 de agosto a 18 de dezembro de 
2020, no centro de Ensino Médio santa rita de cássia, no Município 
de Palmas;

4. MArIA EVAnEtE PErEIrA dA sILVA, número funcional 584013-2, 
cPf: 473.824.903-78, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 31 de agosto de 2020 a 19 de janeiro 
de 2021, no centro de Ensino Médio castro Alves, no Município de Palmas.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1374, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de Miracema do tocantins.

1. AnAILZA MAGALHAEs XAVIEr fAGundEs, número funcional 
691255-2, cPf: 576.999.331-68, Professor da Educação básica, para 
ministrar 90 horas aulas mensais, no período de 1º de outubro a 18 de 
dezembro de 2020, no centro de Ensino Médio santa terezinha, no 
Município de Miracema do tocantins;

2. AnGELA MArInHEIro rodrIGuEs, número funcional 31772-2, 
cPf: 000.213.081-52, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município 
de dois Irmãos do tocantins;

3. AntonIo frAncIsco do nAscIMEnto fILHo, número funcional 
217181-2, cPf: 147.568.972-15, Professor da Educação básica, para 
ministrar 90 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 
de dezembro de 2020 e 26 horas aulas mensais, no período de 19 de 
dezembro de 2020 a 19 de janeiro de 2021, no centro de Ensino Médio 
rui brasil cavalcante, no Município de Miranorte;

4. ELIAnY PInHEIro fErrEIrA, número funcional 1231952-1,  
cPf: 922.079.523-04, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município 
de dois Irmãos do tocantins;

5. ErIVALdo dIAs dos sAntos, número funcional 563514-1,  
cPf: 451.785.182-68, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município 
de dois Irmãos do tocantins;

6. ErIVALdo dIAs dos sAntos, número funcional 563514-1,  
cPf: 451.785.182-68, Professor da Educação básica, para ministrar 46 
horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Estadual onesina bandeira, no Município de Miracema 
do tocantins;

7. LucELIA sobrInHo bArros, número funcional 974447-3,  
cPf: 860.121.501-72, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município 
de dois Irmãos do tocantins;

8. MArIA dE fAtIMA rodrIGuEs dA sILVA MIrAndA, número 
funcional 1181181-1, cPf: 327.340.852-91, Professor da Educação 
básica, para ministrar 90 horas aulas mensais, no período de 11 de 
setembro a 18 de dezembro de 2020, no colégio Estadual Presidente 
castelo branco, no Município de dois Irmãos do tocantins;

9. MArIA ZILdA LoPEs PErEIrA, número funcional 642220-1,  
cPf: 527.888.901-25, Professor normalista, para ministrar 90 horas aulas 
mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020, no 
colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município de dois Irmãos 
do tocantins;

10. MArILEIdE oLIVEIrA coELHo MousInHo, número funcional 
588481-2, cPf: 477.239.981-04, Professor normalista, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município 
de dois Irmãos do tocantins;

11.  PAtrIcIo rEIcHErt,  número func iona l  1165313-1 ,  
cPf: 034.107.199-46, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no centro Educacional fé e Alegria frei Antônio, no Município 
de tocantínia;

12. rosAnGELA MArIA MEdEIros souZA, número funcional 772176-4,  
cPf: 629.428.756-15, Professor da Educação básica, para ministrar 83 
horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município 
de dois Irmãos do tocantins;

13. sIrLEI fAtIMA VodonIs, número funcional 1241346-2,  
cPf: 973.173.901-78, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 de 
janeiro de 2021, na Escola Estadual José damasceno Vasconcelos, no 
Município de Miracema do tocantins;

14. suZAnA rodrIGuEs toLIntIno, número funcional 1225804-1, 
cPf: 885.887.181-20, Professor da Educação básica, para ministrar 83 
horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no Município 
de dois Irmãos do tocantins;
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15. ZItA rEJAnE JuLIAo GoMEs, número funcional 554975-4,  
cPf: 447.350.654-15, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 17 de agosto a 20 de setembro de 
2020, no colégio Estadual batista Professora beatriz rodrigues da silva, 
no Município de tocantínia.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1375, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de Gurupi.

1. ALInE GrAZIAnnE cordEIro bAtIstA, número funcional 1117670-1,  
cPf: 003.183.511-29, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Militar do Estado do tocantins Adjúlio balthazar, no 
Município de Alvorada;

2. ALInE souZA rEIs, número funcional 1148281-1, cPf: 019.885.231-25,  
Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas aulas mensais, no 
período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020, no colégio Militar 
do Estado do tocantins Presidente costa e silva, no Município de Gurupi;

3. ALMErIndA AquIno GAMA, número funcional 973753-3,  
cPf: 859.518.891-20, Professor normalista, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de outubro a 18 de dezembro de 2020, 
na Escola Estadual Vila Guaracy, no Município de Gurupi;

4. AntonIA rEGInALVA dA sILVA MArquEs, número funcional 407899-1,  
cPf: 327.048.523-91, Professor normalista, para ministrar 32 horas 
aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020, 
no colégio Militar do Estado do tocantins Presidente costa e silva, no 
Município de Gurupi;

5. ArLY LEItE rIbEIro, número funcional 695765-1, cPf: 577.765.471-
15, Professor da Educação básica, para ministrar 8 horas aulas mensais, 
no período de 10 de agosto de 2020 a 19 de janeiro de 2021, no centro 
de Ensino Médio de Gurupi, no Município de Gurupi;

6. bEAtrIZ dE oLIVEIrA sousA MEnEZEs, número funcional 1206800-1,  
cPf: 749.847.213-91, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Indígena tewaduré, no Município de Lagoa da confusão;

7. dIrAILson GoMEs dA rocHA, número funcional 537746-2,  
cPf: 431.511.911-34, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Indígena tewaduré, no Município de Lagoa da confusão;

8. ELIdA APArEcIdA boAVEnturA, número funcional 802302-1, 
cPf: 663.583.701-97, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 22 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no centro Educacional fé e Alegria Paroquial bernardo sayão, 
no Município de Gurupi;

9. EonILson AntonIo dE LIMA, número funcional 504870-1,  
cPf: 397.843.551-91, Professor da Educação básica, para ministrar 8 
horas aulas mensais, no período de 10 de agosto de 2020 a 19 de janeiro 
de 2021, no centro de Ensino Médio de Gurupi, no Município de Gurupi;

10. fAbIAnA PInto PrEVEdELLo cruZ, número funcional 779894-5,  
cPf: 642.491.311-49, Professor da Educação básica, para ministrar 
12 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 
de janeiro de 2021, no Instituto Presbiteriano Araguaia - convênio, no 
Município de Gurupi Gurupi

11. GIsELI GrAcIotto do nAscIMEnto, número funcional 982160-6, 
cPf: 867.645.781-68, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no Instituto Presbiteriano Araguaia - convênio, no Município 
de Gurupi;

12. LEILA MArcIA AbrEu dIAs AIrEs, número funcional 865300-2, 
cPf: 774.438.021-53, Professor da Educação básica, para ministrar 58 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 de 
janeiro de 2021, na Escola Estadual Padre José de Anchieta, no Município 
de sandolândia;

13. LEILA MArcIA AbrEu dIAs AIrEs, número funcional 865300-2, 
cPf: 774.438.021-53, Professor da Educação básica, para ministrar 32 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Padre José de Anchieta, no Município de 
sandolândia;

14. LIdIA ELIZIArIA roZEno dE ALMEIdA, número funcional 1012347-4,  
cPf: 893.917.991-91, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 1º de outubro a 18 de dezembro de 
2020, no centro de Ensino Médio Ary ribeiro Valadão filho, no Município 
de Gurupi;

15. LILIA dutrA dA sILVA, número funcional 1128892-1,  
cPf: 008.862.781-04, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Estadual Ana Maria de Jesus, no Município de Alvorada;

16. MArIA APArEcIdA rIbEIro PInto, número funcional 1222708-1, 
cPf: 868.902.551-00, Professor da Educação básica, para ministrar 
12 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 
de janeiro de 2021, no Instituto Presbiteriano Araguaia - convênio, no 
Município de Gurupi;

17. MArIA dE JEsus ALVEs dA sILVA, número funcional 435524-5,  
cPf: 347.017.611-68, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 10 de agosto a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Estadual olavo bilac, no Município de crixás do tocantins;

18. MArIA do EsPIrIto sAnto MILHoMEM, número funcional 702988-1,  
cPf: 586.848.401-00, Professor normalista, para ministrar 32 horas 
aulas mensais, no período de 13 de outubro a 18 de dezembro de 2020, 
na Escola Estadual Gercina borges teixeira, no Município de formoso 
do Araguaia;

19. MArnEY ArAuJo dos sAntos, número funcional 945710-2, 
cPf: 835.521.971-68, Professor da Educação básica, para ministrar 72 
horas aulas mensais, no período de 10 de agosto a 18 de dezembro de 
2020 e 51 horas aulas mensais, no período de 19 de dezembro de 2020 
a 19 de janeiro de 2021, na Escola Estadual olavo bilac, no Município 
de crixás do tocantins;

20. MArnEY ArAuJo dos sAntos, número funcional 945710-2,  
cPf: 835.521.971-68, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Estadual olavo bilac, no Município de crixás do tocantins;

21. MIrIAM nunEs dA sILVA, número funcional 1113194-1,  
cPf: 000.342.811-77, Professor da Educação básica, para ministrar 
12 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 
de janeiro de 2021, no Instituto Presbiteriano Araguaia - convênio, no 
Município de Gurupi;

22. noEMIA ALVEs bottEGA, número funcional 1118633-1,  
cPf: 003.797.011-97, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 22 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no centro Educacional fé e Alegria Paroquial bernardo sayão, 
no Município de Gurupi;

23. robErto souZA quEIroZ, número funcional 741751-2,  
cPf: 616.639.131-53, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 10 de agosto a 10 de setembro de 
2020, na Escola Estadual Ana Maria de Jesus, no Município de Alvorada;

24. robErto souZA quEIroZ, número funcional 741751-2,  
cPf: 616.639.131-53, Professor da Educação básica, para ministrar 64 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Estadual Ana Maria de Jesus, no Município de Alvorada;

25. roZILdA oLIVEIrA AbrEu, número funcional 678007-3,  
cPf: 566.374.541-68, Professor da Educação básica, para ministrar 64 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, no colégio Estadual cândido figueira, no Município de figueirópolis;

26. sIdoMAr bArbosA LAurEAno, número funcional 1128302-1, 
cPf: 008.555.131-79, Professor da Educação básica, para ministrar 45 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Estadual Ana Maria de Jesus, no Município de Alvorada;
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27. sIdoMAr bArbosA LAurEAno, número funcional 1128302-1, 
cPf: 008.555.131-79, Professor da Educação básica, para ministrar 45 
horas aulas mensais, no período de 13 de outubro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Estadual Ana Maria de Jesus, no Município de Alvorada;

28. sIdoMAr bArbosA LAurEAno, número funcional 1128302-1, cPf: 
008.555.131-79, Professor da Educação básica, para ministrar 45 horas 
aulas mensais, no período de 10 de agosto a 6 de outubro de 2020, na 
Escola Estadual Ana Maria de Jesus, no Município de Alvorada;

29. sILVAnA GoncALVEs MontEIro dA sILVA, número funcional 
1189530-1, cPf: 494.229.871-72, Professor da Educação básica, para 
ministrar 12 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 
a 19 de janeiro de 2021, no colégio Militar do Estado do tocantins Adjúlio 
balthazar, no Município de Alvorada;

30. sYLVIo AndrAdE MAcIEL dE sousA, número funcional 1051946-4,  
cPf: 940.632.141-68, Professor da Educação básica, para ministrar 46 
horas aulas mensais, no período de 22 de setembro de 2020 a 19 de 
janeiro de 2021, no centro de Ensino Médio Ary ribeiro Valadão filho, 
no Município de Gurupi.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1376, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de aulas, 
na unidade Escolar da rede Estadual de Ensino, vinculada à diretoria 
regional de Educação de Guaraí.

1. ALInE bArros dA rocHA GoMEs, número funcional 1125001-3, 
cPf: 006.617.071-05, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Girassol de tempo Integral Major Juvenal 
Pereira de souza, no Município de tabocão;

2. JAKELLYnE dAYAnnE fErrEIrA dE LIMA, número funcional 
1226410-1, cPf: 888.309.692-49, Professor da Educação básica, para 
ministrar 12 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 
de dezembro de 2020, no colégio Estadual Archângela Milhomem, no 
Município de couto Magalhães;

3. KLEbEr GoMEs dA sILVA, número funcional 1202944-1,  
cPf: 712.304.241-72, Professor da Educação básica, para ministrar 8 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Estadual Irineu Albano Hendges, no Município de Guaraí;

4. tAtIAnY cAndIdA Adorno AGuIAr, número funcional 896760-2, 
cPf: 799.633.901-53, Professor da Educação básica, para ministrar 
77 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 24 de outubro 
de 2020, no colégio Militar do Estado do tocantins dona Anaídes brito 
Miranda, no Município de Guaraí.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1377, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de dianópolis.

1. crIstIAnE fErnAndEs LIMA, número funcional 993314-6,  
cPf: 878.930.531-00, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no centro de Ensino Médio Antônio Póvoa, no Município de 
dianópolis;

2. JosE VALdo bEnto nAscIMEnto, número funcional 499083-1, 
cPf: 391.799.665-00, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 24 de agosto de 2020 a 19 de janeiro 
de 2021, no colégio Estadual doutor Abner Araújo Pacini, no Município 
de Almas;

3. MArInEIdE dE souZA MELo, número funcional 791006-4,  
cPf: 646.510.291-91, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 24 de agosto de 2020 a 19 de janeiro 
de 2021, no colégio Estadual doutor Abner Araújo Pacini, no Município 
de Almas;

4. tAMArA rEGInA XAVIEr dE MAcEdo E sILVA, número funcional 
721685-4, cPf: 598.675.071-34, Professor da Educação básica, para 
ministrar 26 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de 
dezembro de 2020, na Escola Estadual deoclides Muniz, no Município 
de Almas;

5. VAnIA MArIA GoMEs cArVALHo sAntos, número funcional 
549748-2, cPf: 439.513.501-30, Professor da Educação básica, para 
ministrar 77 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 
de dezembro de 2020, na Escola Estadual Joca costa, no Município de 
dianópolis;

6 .  V IVIAn bEZErrA MELo,  número func iona l  59320-4 ,  
cPf: 005.845.721-66, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Joca costa, no Município de dianópolis.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1378, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de colinas do tocantins.

1.  dEnYs WILHAn rIbEIro, número funcional  48711-3,  
cPf: 003.929.201-07, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Zico dorneles, no Município de Juarina;

2. EdIMILson bArbosA dA sILVA, número funcional 762122-2,  
cPf: 625.307.121-15, Professor normalista, para ministrar 77 horas aulas 
mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020, no 
colégio Estadual sebastião rodrigues sales, no Município de brasilândia 
do tocantins;

3. EdIMILson bArbosA dA sILVA, número funcional 762122-2,  
cPf: 625.307.121-15, Professor normalista, para ministrar 8 horas 
aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 de janeiro de 
2021, no colégio Estadual sebastião rodrigues sales, no Município de 
brasilândia do tocantins;

4. GLAucIA dE ArAuJo sILVErIo cAnEdo, número funcional 568720-3,  
cPf: 457.590.901-78, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio João XXIII - convênio, no Município de colinas do 
tocantins;

5. HELEnI nEVEs dA costA oLIVEIrA, número funcional 548586-2, 
cPf: 439.182.471-04, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro de 2020 a 19 de 
janeiro de 2021, no colégio Estadual sebastião rodrigues sales, no 
Município de brasilândia do tocantins;
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6. HELEnI nEVEs dA costA oLIVEIrA, número funcional 548586-2, 
cPf: 439.182.471-04, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual sebastião rodrigues sales, no Município 
de brasilândia do tocantins;

7.  HErVAL duquE sAbIno, número funcional 123563-1,  
cPf: 029.257.734-60, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Lacerdino de oliveira campos, no Município 
de colinas do tocantins;

8. LEAndro robErto rIbEIro, número funcional 132424-2,  
cPf: 038.463.139-80, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Presbiteriana de colinas - convênio, no Município 
de colinas do tocantins;

9. LucIAnA fLAVIA MorEIrA fErrEIrA, número funcional 909352-5, 
cPf: 807.022.101-10, Professor normalista, para ministrar 90 horas aulas 
mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 2020, na 
Escola Estadual Lacerdino de oliveira campos, no Município de colinas 
do tocantins colinas do tocantins

10. MArcIA HELEnA costA rIbEIro, número funcional 78314-3,  
cPf: 010.626.371-43, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Zico dorneles, no Município de Juarina;

11. MArIA APArEcIdA dE LunA sousA, número funcional 890896-4, 
cPf: 795.164.244-49, Professor da Educação básica, para ministrar 26 
horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Presbiteriana de colinas - convênio, no Município 
de colinas do tocantins;

12. tHAYnA ALVEs sAntos, número funcional 1222317-1,  
cPf: 867.359.502-91, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio João XXIII - convênio, no Município de colinas do 
tocantins;

13. ZEnAIcE ZEnAIdE dE noronHA, número funcional 873722-2, 
cPf: 780.727.784-04, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Girassol de tempo Integral Ernesto barros, 
no Município de colinas do tocantins;

14. ZEnAILdA ZEnAIdE dE noronHA XAVIEr, número funcional 
942574-4, cPf: 832.662.674-00, Professor da Educação básica, para 
ministrar 90 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 
de dezembro de 2020, no colégio Estadual Girassol de tempo Integral 
Ernesto barros, no Município de colinas do tocantins.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1379, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de Arraias.

1. ALcIonE costA bArbosA, número funcional 684007-1,  
cPf: 575.146.151-72, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 3 de fevereiro a 30 de junho de 2020, 
na Escola Estadual silva dourado, no Município de Arraias;

2. crIstIAnE cAstro PIMEntEL, número funcional 44729-2,  
cPf: 003.064.131-40, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 3 de fevereiro a 30 de junho de 2020, 
na Escola Estadual brigadeiro felipe, no Município de Arraias;

3. crIstIAnE cAstro PIMEntEL, número funcional 44729-2,  
cPf: 003.064.131-40, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 3 de fevereiro a 30 de junho de 2020, 
na Escola Estadual silva dourado, no Município de Arraias;

4 .  dAYAnnE LEItE souZA,  número func iona l  95762-2,  
cPf: 015.622.441-08, Professor da Educação básica, para ministrar 19 
horas aulas mensais, no período de 2 de março a 30 de junho de 2020, 
na Escola Estadual silva dourado, no Município de Arraias;

5. IVAn cArLos borGEs do nAscIMEnto, número funcional 
1243470-1, cPf: 982.678.761-20, Professor da Educação básica, para 
ministrar 12 horas aulas mensais, no período de 3 de fevereiro a 30 de 
junho de 2020, na Escola Estadual Euclides bezerra Gerais, no Município 
de Paranã;

6. sALVAdor HEdEr bAndEIrA dE AZEVEdo, número funcional 
483944-4, cPf: 385.824.731-68, Professor da Educação básica, para 
ministrar 8 horas aulas mensais, no período de 28 de fevereiro a 30 de 
junho de 2020, na Escola Estadual brigadeiro felipe, no Município de 
Arraias.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1380, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de Araguatins.

1. fErnAndA sAntos dA sILVA cruZ, número funcional 1123750-1, 
cPf: 006.149.021-00, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 13 de outubro a 11 de dezembro de 
2020, no colégio Estadual osvaldo franco, no Município de Araguatins;

2. fLAVIA AIrEs MAnducA bAndEIrA, número funcional 492301-2, 
cPf: 388.878.781-53, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Marechal ribas Junior, no Município de 
sítio novo do tocantins;

3 .  JosE VALdEI  coELHo, número func iona l  813580-3,  
cPf: 696.779.993-20, Professor da Educação básica, para ministrar 64 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual doutor ulisses Guimarães, no Município 
de Esperantina;

4. JosELIcE PErEIrA dos sAntos, número funcional 514850-3,  
cPf: 409.486.921-20, Professor normalista, para ministrar 38 horas aulas 
mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro de 2020, no 
colégio Estadual Marechal ribas Junior, no Município de sítio novo do 
tocantins;

5. MArIA do socorro ALVEs bArros, número funcional 1110969-5, 
cPf: 932.329.003-30, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Marechal ribas Junior, no Município de 
Axixá do tocantins;

6. MArIA VAnuZIA bArros dA sILVA, número funcional 408569-4, 
cPf: 328.327.293-04, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Vicente carlos de souza, no Município de 
buriti do tocantins;

7. MArLEnE fErrEIrA costA, número funcional 946531-3,  
cPf: 836.214.153-00, Professor da Educação básica, para ministrar 26 
horas aulas mensais, no período de 10 de agosto a 18 de dezembro de 
2020, no colégio Estadual Marechal ribas Junior, no Município de Axixá 
do tocantins;

8. oZIEL tEIXEIrA dA sILVA, número funcional 321233-2,  
cPf: 252.898.532-00, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Joaquim teotônio segurado, no Município 
de sítio novo do tocantins;
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9. PEdro ALEXAndrE soArEs dE souZA, número funcional 888646-3,  
cPf: 792.945.374-04, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual doutor ulisses Guimarães, no Município 
de Esperantina;

10. rEnAto GrAndIdIEr GoMEs, número funcional 129899-2,  
cPf: 035.664.644-06, Professor da Educação básica, para ministrar 58 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Joaquina Maria da silva, no Município de 
Esperantina;

11. sILAs bArbosA dA sILVA, número funcional 1178733-1,  
cPf: 268.745.553-91, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Joaquina Maria da silva, no Município de 
Esperantina;

12. VILMA dE fAtIMA tAVArEs dE oLIVEIrA, número funcional 833748-1,  
cPf: 726.137.853-49, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Marechal ribas Junior, no Município de 
sítio novo do tocantins;

13. WArLIton rodrIGuEs dE sousA, número funcional 1231570-1, 
cPf: 919.499.042-53, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Joaquina Maria da silva, no Município de 
Esperantina.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 1381, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

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 e com fulcro no art. 28, §1º, da 
Lei nº 2.859, resolve:

dEsIGnAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficit de 
aulas, nas unidades Escolares da rede Estadual de Ensino, vinculadas 
à diretoria regional de Educação de Araguaína.

1. cAroLLInE dE cAstro ALVEs fEItosA, número funcional 
1230662-1, cPf: 914.245.933-87, Professor da Educação básica, para 
ministrar 90 horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de 
dezembro de 2020, na Escola Estadual João Guilherme Leite Kunze, no 
Município de Araguaína;

2. cAssIA MorEIrA dE GALIZA, número funcional 1137433-4,  
cPf: 013.354.711-62, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 18 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual João Guilherme Leite Kunze, no Município 
de Araguaína;

3. cELIA bAtIstA dE MorAIs, número funcional 1228757-2,  
cPf: 902.473.961-68, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 16 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual bartolomeu bueno da silva, no Município 
de carmolândia;

4. crIstInA oLIVEIrA LIMA, número funcional 980125-4,  
cPf: 865.591.093-72, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Eurico Mota, no Município de Xambioá;

5. dILMA MArIA GuIMArAEs rocHA, número funcional 952695-3, 
cPf: 841.105.031-91, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Girassol de tempo Integral sancha ferreira, 
no Município de Araguaína;

6. ELoEnE sousA PIrEs VIEIrA, número funcional 862955-2,  
cPf: 772.663.231-34, Professor da Educação básica, para ministrar 83 
horas aulas mensais, no período de 17 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual francisco Máximo de sousa, no Município 
de Araguaína;

7. frAncIscA dAs cHAGAs cArdoso oLIVEIrA, número funcional 
883934-2, cPf: 789.250.701-97, Professor normalista, para ministrar 72 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Paroquial são Pedro - convênio, no Município de Ananás;

8. JAcquELInE rodrIGuEs borGEs dA sILVA, número funcional 
645178-5, cPf: 530.135.141-91, Professor da Educação básica, para 
ministrar 77 horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de 
dezembro de 2020, no colégio Estadual Jardim Paulista, no Município 
de Araguaína;

9. JoEL fErrEIrA bArbosA, número funcional 631787-4,  
cPf: 520.859.103-00, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 10 de agosto de 2020 a 19 de janeiro 
de 2021, no colégio Estadual Adolfo bezerra de Menezes, no Município 
de Araguaína;

10. MArIA LucILEIdE costA sousA dE MEsquItA, número funcional 
636517-1, cPf: 526.531.101-72, Professor normalista, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 17 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual francisco Máximo de sousa, no Município 
de Araguaína;

11. MEIrE LucIA dE souZA bAstos, número funcional 552840-3, 
cPf: 441.522.641-87, Professor da Educação básica, para ministrar 26 
horas aulas mensais, no período de 10 de agosto de 2020 a 19 de janeiro 
de 2021, no colégio Estadual Adolfo bezerra de Menezes, no Município 
de Araguaína;

12. MEIrE LucIA dE souZA bAstos, número funcional 552840-3, 
cPf: 441.522.641-87, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, no colégio Estadual Adolfo bezerra de Menezes, no Município 
de Araguaína;

13. sILEnI bAtIstA dE MorAIs, número funcional 1219316-1,  
cPf: 850.940.721-53, Professor da Educação básica, para ministrar 26 
horas aulas mensais, no período de 16 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual bartolomeu bueno da silva, no Município 
de carmolândia;

14. sILVAno quIrIno dA sILVA, número funcional 337605-4,  
cPf: 267.615.993-34, Professor da Educação básica, para ministrar 90 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Professor João Alves batista, no Município 
de Araguaína;

15. VAnEssA fErnAndEs sILVA, número funcional 947547-5,  
cPf: 837.134.501-10, Professor da Educação básica, para ministrar 32 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro de 
2020, na Escola Paroquial são Pedro - convênio, no Município de Ananás;

16. ZAIrA fErrEIrA dE ArAuJo, número funcional 892558-2,  
cPf: 796.544.521-20, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 11 de setembro a 18 de dezembro 
de 2020, na Escola Estadual Girassol de tempo Integral sancha ferreira, 
no Município de Araguaína.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
republicado para correção

ProcEsso nº 2017/27000/018724
nº contrAto: 043/2018
AdItIVo nº: 4º
contrAtAntE: sEcrEtArIA dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs
contrAtAdA: nAsA construtorA LtdA
cnPJ: 07.361.619/0001-70
obJEto: o presente termo tem por objeto a supressão e acréscimo 
de valores ao Contrato nº 043/2018, conforme Justificativa Técnica  
nº 022/2020/UTE/PEC/SEDUC - fls. 11.933 a 11.935 e Justificativa do 
Gestor - fl. 12.358.
dA suPrEssÃo: r$ 315.396,40 (trezentos e quinze mil, trezentos e 
noventa e seis reais e quarenta centavos)
do AcrÉscIMo: r$ 888.151,58 (oitocentos e oitenta e oito mil, cento e 
cinquenta e um reais, cinquenta e oito centavos)
dAtA dA AssInAturA: 28/09/2020
sIGnAtÁrIos:
Adriana da costa Pereira Aguiar - representante Legal da contratante
Alex quintino Moreschi - representante Legal da contratada
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
republicado para correção

ProcEsso nº 2017/27000/018724
nº contrAto: 044/2018
AdItIVo nº: 4º
contrAtAntE: sEcrEtArIA dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs
contrAtAdA: nAsA construtorA LtdA
cnPJ: 07.361.619/0001-70
obJEto: o presente termo tem por objeto suprimir e acrescentar valores 
ao Contrato nº 044/2018, conforme Justificativa Técnica nº 021/2020/UTE/
PEC/SEDUC - fls. 11.811 a 11.813 e Justificativa do Gestor - fl. 12.352.
dA suPrEssÃo: r$ 294.633,04 (duzentos e noventa e quatro mil, 
seiscentos e trinta e três reais e quatro centavos).
do AcrÉscIMo: r$ 660.577,61 (seiscentos e sessenta mil, quinhentos 
e setenta e sete reais e sessenta e um centavos).
dAtA dA AssInAturA: 28/09/2020
sIGnAtÁrIos:
Adriana da costa Pereira Aguiar - representante Legal da contratante
Alex quintino Moreschi - representante Legal da contratada

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA SEFAZ Nº 941, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

Altera a Portaria sEfAZ nº 880, de 6 de outubro de 2016.

o sEcrEtÁrIo dA fAZEndA, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 42, §1º, inciso II, da constituição Estadual,

rEsoLVE:

Art. 1º A Portaria sEfAZ nº 880, de 6 de outubro de 2016, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“................................................................................................
......................

Art. 3º ressalvado o disposto no art. 4º, estabelecer o prazo 
mínimo de:

I - 15 (quinze) dias de antecedência para que os processos 
administrativos que necessitam de análise e emissão de parecer 
jurídico sejam tramitados e entregues na Assessoria Jurídica;

II - 5 (cinco) dias de antecedência para que os processos 
judiciais, tributários e as minutas de atos legislativos que 
necessitam de análise e emissão de parecer jurídico sejam 
tramitados e entregues na Assessoria Jurídica.

Art. 4º Em casos excepcionais, assim reconhecidos pelos 
secretários Executivos, poderá conferir caráter de urgência 
e reduzir o prazo, indicando tal circunstância no despacho de 
distribuição à Assessoria Jurídica.

............................................................................................” (nr)

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

sAndro HEnrIquE ArMAndo
secretário de Estado da fazenda e Planejamento

PORTARIA SEFAZ Nº 942, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

Altera a Portaria sEfAZ nº 345, de 16 de abril de 
2020 que dispõe sobre os procedimentos relativos à 
concessão do benefício fiscal de isenção de que trata 
a Lei 3.647, de 21 de janeiro de 2020, e adota outras 
providências.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA fAZEndA E PLAnEJAMEnto, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, §1º, inciso II, da constituição 
do Estado, e com fulcro no inciso XI, do art. 15, do regimento Interno 
desta secretaria, instituído pelo decreto 432, de 28 de abril de 1997,

rEsoLVE:

Art. 1º A Portaria sEfAZ nº 345, de 16 de abril de 2020, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

.................................................................................................. 

Art. 3º A federação das APAEs ficará responsável pela 
elaboração e envio de relatório consolidado, referido no 
artigo anterior, conforme Anexo a esta Portaria, atualizado e 
devidamente validado à sEfAZ até o quinto dia útil de cada 
mês, contendo as seguintes informações:

.................................................................................................. 

VII - município da unidade consumidora;

VIII - nome da APAE.

.................................................................................................. 

§3º o nome do responsável legal do aluno deverá ser o mesmo 
da unidade consumidora.

§4º o relatório a que se refere o caput deste artigo será entregue 
em arquivo Pdf, mensalmente, por meio do e-mail: gtec@sefaz.
to.gov ou em mídia não regravável.

Art. 4º ....................................................................................... 

.................................................................................................. 

Parágrafo único. serão desconsiderados:

I - registros de alunos em duplicidade;

II - campos não preenchidos ou com erros;

III - nome do responsável legal diferente do titular da unidade 
consumidora.
.................................................................................................. 

Art. 9º ....................................................................................... 

.................................................................................................. 

Parágrafo único. As comprovações e relatórios serão mantidas 
pelo prazo de 5 (cinco) anos e apresentadas, caso solicitada 
pelo fisco do Estado.

............................................................................................” (nr)

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

sAndro HEnrIquE ArMAndo
secretário de Estado da fazenda e Planejamento

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

AcÓrdÃo nº: 098/2020
ProcEsso nº: 2016/6040/505517
rEcurso VoLuntÁrIo nº: 8.678
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2016/005036
rEcorrEntE: EMPrEEndIMEntos PAGuE MEnos s/A.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.409.770-8
rEcorrIdA: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs substItuIÇÃo trIbutÁrIA .  fALtA ou 
rEcoLHIMEnto A MEnor. ProcEdÊncIA - É procedente a 
reclamação tributária que exige o IcMs substituição tributária conforme 
convênio IcMs nº 76/94 e Legislação tributária Estadual.

mailto:gtec@sefaz.to.gov
mailto:gtec@sefaz.to.gov
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dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração 
por erro na identificação da infração, arguida pela recorrente. no 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-
lhe provimento para confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração e condenar o sujeito passivo aos 
pagamentos dos créditos tributários nos valores de: campo 4.11  
r$ 404.362,14 (quatrocentos e quatro mil, trezentos e sessenta e dois 
reais e quatorze centavos), campo 5.11 r$ 7.045,65 (sete mil, quarenta 
e cinco reais e sessenta e cinco centavos), campo 6.11 r$ 7.093,68 
(sete mil, noventa e três reais e sessenta e oito centavos), campo 7.11 
r$ 21.443,07 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e 
sete centavos) mais os acréscimos legais. o representante fazendário 
rui José diel, fez sustentação oral pela fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz carlos da 
silva Leal, ricardo shiniti Konya, Valcy barbos ribeiro, Elena Perez 
Pimentel, sani Jair Garay naimayer e fernanda teixeira Halum Pitaluga. 
Presidiu a sessão de julgamento aos trinta dias do mês de julho de 2020, 
o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e um dias do mês de 
setembro do ano de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 099/2020
ProcEsso nº: 2016/6040/505518
rEcurso VoLuntÁrIo nº: 8.679
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2016/005037
rEcorrEntE: EMPrEEndIMEntos PAGuE MEnos s/A.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.409.770-8
rEcorrIdA: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs substItuIÇÃo trIbutÁrIA .  fALtA ou 
rEcoLHIMEnto A MEnor. ProcEdÊncIA - É procedente a 
reclamação tributária que exige o IcMs substituição tributária conforme 
convênio IcMs nº 76/94 e Legislação tributária Estadual.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, por unanimidade, rejeitar o pedido de diligência para 
realização de perícia visando verificação de erro no levantamento fiscal, 
arguida pela recorrente; por unanimidade rejeitar as Preliminares de 
nulidade do lançamento por falta de clareza e precisão do levantamento 
e cerceamento de defesa pela não ciência do sujeito passivo quanto 
à manifestação do auditor, arguidas pela recorrente. no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de: campo 4.11 r$ 22.609,35 (vinte e dois mil, seiscentos e 
nove reais, trinta e cinco centavos), campo 5.11 r$ 29.195,55 (vinte e 
nove mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 
campo 6.11 r$ 37.825,55 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais 
e cinquenta e cinco centavos) campo 7.11 r$ 51.862,10 (cinquenta e um 
mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos), mais os acréscimos 
legais. o representante fazendário rui José diel, fez sustentação oral 
pela fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Luiz carlos da silva Leal, ricardo shiniti Konya, Valcy 
barbos ribeiro, Elena Perez Pimentel, sani Jair Garay naimayer e 
fernanda teixeira Halum Pitaluga. Presidiu a sessão de julgamento aos 
quatro dias do mês de agosto de 2020, o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e um dias do mês de 
setembro do ano de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 100/2020
ProcEsso nº: 2016/6040/505519
rEcurso VoLuntÁrIo nº: 8.680
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2016/005038
rEcorrEntE: EMPrEEndIMEntos PAGuE MEnos s/A.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.409.770-8
rEcorrIdA: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs substItuIÇÃo trIbutÁrIA .  fALtA ou 
rEcoLHIMEnto A MEnor. PrEsErVAtIVos. Produto IsEnto. 
IMProcEdÊncIA - É improcedente a reclamação tributária que exige o 
IcMs substituição tributaria de produto isento conforme convênio IcMs 
nº 116/98 e Legislação tributária Estadual.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, por unanimidade, rejeitar o pedido de diligência para 
realização de perícia visando verificação de erro no levantamento 
fiscal, arguida pela Recorrente; rejeitar as Preliminares de nulidade do 
lançamento por falta de clareza e precisão do levantamento e cerceamento 
de defesa pela não ciência do sujeito passivo quanto à manifestação do 
auditor, arguidas pela recorrente. no mérito, por unanimidade, conhecer 
do recurso voluntário e dar-lhe provimento para reformar a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração e absolver o 
sujeito passivo das imputações que lhes fazem nos valores de: campo 4.11 
r$ 12.462,75 (doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e 
cinco centavos), campo 5.11 r$ 13.876,10 (treze mil, oitocentos e setenta 
e seis reais e dez centavos), campo 6.11 r$ 15.021,17 (quinze mil, vinte 
e um reais e dezessete centavos) campo 7.11 r$ 27.958,73 (vinte e 
sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos). 
o representante fazendário rui José diel, fez sustentação oral pela 
fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz carlos da silva Leal, ricardo shiniti Konya, Valcy barbos 
ribeiro, Elena Perez Pimentel, sani Jair Garay naimayer e fernanda 
teixeira Halum Pitaluga. Presidiu a sessão de julgamento aos quatro dias 
do mês de agosto de 2020, o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e um dias do mês de 
setembro do ano de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 101/2020
ProcEsso nº: 2016/6040/505520
rEcurso VoLuntÁrIo nº: 8.681
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2016/005039
rEcorrEntE: EMPrEEndIMEntos PAGuE MEnos s/A.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.409.770-8
rEcorrIdA: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs substItuIÇÃo trIbutÁrIA .  fALtA ou 
rEcoLHIMEnto A MEnor. ProcEdÊncIA - É procedente a 
reclamação tributária que exige o IcMs substituição tributária conforme 
convênio IcMs nº 76/94 e Legislação tributária Estadual.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, por unanimidade, rejeitar o pedido de diligência para 
realização de perícia visando verificação de erro no levantamento fiscal, 
arguida pela recorrente; por unanimidade rejeitar as Preliminares de 
nulidade do lançamento por falta de clareza e precisão do levantamento 
e cerceamento de defesa pela não ciência do sujeito passivo quanto 
à manifestação do auditor, arguidas pela recorrente. no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento 
para confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto 
de infração e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de: campo 4.11 r$ 21.742,33 (vinte e um mil, 
setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), campo 
5.11 r$ 21.257,91 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais 
e noventa e um centavos), campo 6.11 r$ 23.557,75 (vinte e três mil, 
quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) campo 7.11  
r$ 33.302,08 (trinta e três mil, trezentos e dois reais e oito centavos), 
mais os acréscimos legais. o representante fazendário rui José diel, 
fez sustentação oral pela fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz carlos da silva Leal, ricardo 
shiniti Konya, Valcy barbos ribeiro, Elena Perez Pimentel, sani Jair 
Garay naimayer e fernanda teixeira Halum Pitaluga. Presidiu a sessão 
de julgamento aos quatro dias do mês de agosto de 2020, o conselheiro 
Gilmar Arruda dias.
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PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e um dias do mês de 
setembro do ano de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 102/2020
ProcEsso nº: 2016/6040/505521
rEcurso VoLuntÁrIo nº: 8.677
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2016/005040
rEcorrEntE: EMPrEEndIMEntos PAGuE MEnos s/A.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.409.770-8
rEcorrIdA: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs substItuIÇÃo trIbutÁrIA .  fALtA ou 
rEcoLHIMEnto A MEnor. ProcEdÊncIA - É procedente a 
reclamação tributária que exige o IcMs substituição tributária conforme 
convênio IcMs nº 76/94 e Legislação tributária Estadual.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, por unanimidade, rejeitar o pedido de diligência para 
realização de perícia visando verificação de erro no levantamento fiscal, 
arguida pela recorrente; por unanimidade rejeitar as Preliminares de 
nulidade do lançamento por falta de clareza e precisão do levantamento 
e cerceamento de defesa pela não ciência do sujeito passivo quanto 
à manifestação do auditor, arguidas pela recorrente. no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de: campo 4.11 r$ 25.220,75 (vinte e cinco mil, duzentos e 
vinte reais e setenta e cinco centavos), campo 5. r$ 12.286,75 (doze 
mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), campo 
6.11 r$ 11.417,43 (onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta 
e três centavos) campo 7.11 r$ 29.324,84 (vinte e nove mil, trezentos 
e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), mais os acréscimos 
legais. o representante fazendário rui José diel, fez sustentação oral 
pela fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Luiz carlos da silva Leal, ricardo shiniti Konya, Valcy 
barbos ribeiro, Elena Perez Pimentel, sani Jair Garay naimayer e 
fernanda teixeira Halum Pitaluga. Presidiu a sessão de julgamento aos 
quatro dias do mês de agosto de 2020, o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e um dias do mês de 
setembro do ano de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 103/2020
ProcEsso nº: 2016/6040/505522
rEEXAME nEcEssÁrIo nº: 3.932
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2016/005041
rEcorrEntE: EMPrEEndIMEntos PAGuE MEnos s/A.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.409.770-8
rEcorrEntE: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs substItuIÇÃo trIbutÁrIA. InocorrÊncIA do 
fAto GErAdor. MErcAdorIAs roubAdAs. IMProcEdÊncIA - 
É improcedente a reclamação tributária que exige o IcMs substituição 
tributária de mercadorias que não foram comercializadas em razão de 
evento roubo.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor 
de: campo 4.11 r$ 17.563,38 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e 
três reais e trinta e oito centavos). o representante fazendário rui José 
diel, fez sustentação oral pela fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz carlos da silva Leal, ricardo 
shiniti Konya, Valcy barbos ribeiro, Elena Perez Pimentel, sani Jair 
Garay naimayer e fernanda teixeira Halum Pitaluga. Presidiu a sessão 
de julgamento aos quatro dias do mês de agosto de 2020, o conselheiro 
Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e um dias do mês de 
setembro do ano de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 104/2020
ProcEsso nº: 2017/6040/505901
rEcurso VoLuntÁrIo nº: 8.903
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2017/002388
rEcorrEntE: nIssAn do brAsIL AutoMoVEIs LtdA
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.442.972-7
rEcorrIdA: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs substItuIÇÃo trIbutÁrIA .  fALtA ou 
rEcoLHIMEnto A MEnor. rEsPonsAbILIdAdE trIbutÁrIA 
AtrIbuÍdA Ao rEMEtEntE dAs MErcAdorIAs. ProcEdÊncIA 
- É procedente a reclamação tributária que exige o IcMs substituição 
tributária conforme convênios IcMs nº 51/00 e 26/13 e Legislação 
tributária Estadual.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, no mérito, por unanimidade, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento por ausência de fundamentação e motivação, 
arguida pela recorrente. no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
voluntário e negar-lhe provimento para confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de: campo 4.11 r$ 124.397,64 
(cento e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e 
quatro centavos), mais os acréscimos legais. o representante fazendário 
Paulo robério Aguiar de Andrade fez sustentação oral pela fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
ricardo shiniti Konya, Valcy barbosa ribeiro, Elena Peres Pimentel, sani 
Jair Garay naimayer, Luiz carlos da silva Leal e fernanda teixeira Halum 
Pitaluga. Presidiu a sessão de julgamento aos quatorze dias do mês de 
maio de 2020, o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e um dias do mês de 
setembro do ano de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 105/2020
ProcEsso nº: 2016/6640/500116
rEcurso VoLuntÁrIo nº: 8.607
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2016/000532
rEcorrIdA:
GuIMArÃEs E MourA LtdA
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.089.074-8
rEcorrEntE: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs. LEVAntAMEnto dA contA cAIXA. suPrIMEnto 
ILEGAL. ProcEdÊncIA. É Procedente a reclamação tributária, quando 
constatada a existência de ingresso de recursos não comprovados 
na conta caixa, caracterizando presunção de omissão de saídas de 
mercadorias tributadas.
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dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração 
por erro na identificação da infração, arguida pela Recorrente. No mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento 
para confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de: campo 4.11 r$ 12.971,00 (doze mil, novecentos e setenta e 
um reais), mais os acréscimos legais. o representante fazendário Paulo 
robério Aguiar de Andrade fez sustentação oral pela fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz 
carlos da silva Leal, ricardo shiniti Konya, Valcy barbos ribeiro, Elena 
Perez Pimentel, sani Jair Garay naimayer e fernanda teixeira Halum 
Pitaluga. Presidiu a sessão de julgamento aos trinta dias do mês de julho 
de 2020, o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e dois dias do mês de 
setembro de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 106/2020
ProcEsso nº: 2016/6640/500120
rEcurso VoLuntÁrIo nº: 8.608
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2016/000536
rEcorrEntE: GuIMArÃEs E MourA LtdA
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.089.074-8
rEcorrIdA: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs. LEVAntAMEnto dA contA cAIXA. suPrIMEnto 
ILEGAL. PrEsunÇÃo dEscArActErIZAdA. IMProcEdÊncIA. É 
Improcedente a reclamação tributária de fato gerador presumido quando 
apresentados documentos que comprovam a origem dos recursos.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto de infração por erro na identificação da infração, arguida 
pela recorrente. no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
voluntário e dar-lhe provimento para reformar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração e absolver o sujeito 
passivo do pagamento do crédito tributário no valor de: campo 4.11  
r$ 17.000,00 (dezessete mil reais). o representante fazendário Paulo 
robério Aguiar de Andrade fez sustentação oral pela fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz 
carlos da silva Leal, ricardo shiniti Konya, Valcy barbos ribeiro, Elena 
Perez Pimentel, sani Jair Garay naimayer e fernanda teixeira Halum 
Pitaluga. Presidiu a sessão de julgamento aos trinta dias do mês de julho 
de 2020, o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e dois dias do mês de 
setembro de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 107/2020
ProcEsso nº: 2013/7090/500056
rEEXAME nEcEssÁrIo nº: 3.866
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2013/000925
rEcorrIdA: AGro IndustrIAL E MInErAÇÃo dIAcAL LtdA.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.417.203-3
rEcorrEntE: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

MuLtA forMAL. fALtA dE rEGIstro dE AquIsIÇÃo dE 
MErcAdorIAs. MoVIMEntAÇÃo IntErnA dE boVInos. IsEnÇÃo. 
ProcEdÊncIA PArcIAL - É parcialmente procedente a reclamação 
tributária que exige multa formal sobre o valor da operação com 
mercadorias isentas, devendo ser aplicada a penalidade por documento 
não registrado.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o 
presente processo decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente 
em parte o auto de infração, com alteração da penalidade para o  
art. 50, inciso X, alínea “d” da Lei 1.287/2001, alterada pela Lei 2.253/2009, 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de: 
parte do campo 4.11 r$ 600,00 (seiscentos reais) mais os acréscimos 
legais, e absolver da imputação que lhe faz no valor de: parte do campo 
4.11 r$ 8.535,00 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais), conforme 
termo de aditamento às fls. 04. O Representante Fazendário Rui José 
diel, fez sustentação oral pela fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz carlos da silva Leal, ricardo 
shiniti Konya, Valcy barbos ribeiro, Elena Perez Pimentel, sani Jair 
Garay naimayer e fernanda teixeira Halum Pitaluga. Presidiu a sessão 
de julgamento aos quatro dias do mês de agosto de 2020, o conselheiro 
Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e dois dias do mês de 
setembro de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº:108/2019
ProcEsso nº: 2013/7090/500057
rEEXAME nEcEssÁrIo nº: 3.867
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2013/000926
rEcorrIdA: AGro IndustrIAL E MInErAÇÃo dIAcAL LtdA.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.417.203-3
rEcorrEntE: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

MuLtA forMAL. fALtA dE rEGIstro dE AquIsIÇÃo dE 
MErcAdorIAs. MoVIMEntAÇÃo IntErnA dE boVInos. IsEnÇÃo. 
ProcEdÊncIA PArcIAL- É parcialmente procedente a reclamação 
tributária que exige multa formal sobre o valor da operação com 
mercadorias isentas, devendo ser aplicada a penalidade por documento 
não registrado.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o 
presente processo decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente 
em parte o auto de infração, com alteração da penalidade para o  
art. 50, inciso X, alínea “d” da Lei 1.287/2001, alterada pela Lei 2.253/2009, 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de: parte do campo 4.11 r$ 300,00 (trezentos reais) mais os acréscimos 
legais, e absolver da imputação que lhe faz no valor de: parte do campo 
4.11 r$ 13.291,92 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e 
dois centavos), conforme termo de aditamento às fls. 04. O Representante 
fazendário rui José diel, fez sustentação oral pela fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz 
carlos da silva Leal, ricardo shiniti Konya, Valcy barbos ribeiro, Elena 
Perez Pimentel, sani Jair Garay naimayer e fernanda teixeira Halum 
Pitaluga. Presidiu a sessão de julgamento aos quatro dias do mês de 
agosto de 2020, o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e dois dias do mês de 
setembro de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente
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AcÓrdÃo nº: 109/2020
ProcEsso nº: 2013/7090/500058
rEEXAME nEcEssÁrIo nº: 3.868
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2013/000927
rEcorrIdA: AGro IndustrIAL E MInErAÇÃo dIAcAL LtdA.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.417.203-3
rEcorrEntE: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

MuLtA forMAL. fALtA dE rEGIstro dE AquIsIÇÃo dE 
MErcAdorIAs. MoVIMEntAÇÃo IntErnA dE boVInos. IsEnÇÃo. 
ProcEdÊncIA EM PArtE - É parcialmente procedente a reclamação 
tributária que exige multa formal sobre o valor da operação com 
mercadorias isentas, devendo ser aplicada a penalidade por documento 
não registrado.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração, com alteração da penalidade para o art. 50,  
inciso X, alínea “d” da Lei 1.287/2001, alterada pela Lei 2.253/2009, 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de: parte do campo 4.11 r$ 300,00 (trezentos reais) mais os acréscimos 
legais, e absolver da imputação que lhe faz no valor de: parte do campo 
4.11 r$ 581.380,50 (quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta 
reais e cinquenta centavos), conforme termo de aditamento às fls. 04. 
o representante fazendário rui José diel, fez sustentação oral pela 
fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz carlos da silva Leal, ricardo shiniti Konya, Valcy barbos 
ribeiro, Elena Perez Pimentel, sani Jair Garay naimayer e fernanda 
teixeira Halum Pitaluga. Presidiu a sessão de julgamento aos quatro dias 
do mês de agosto de 2020, o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e dois dias do mês de 
setembro de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 110/2020
ProcEsso nº: 2017/6010/500353
IMPuGnAÇÃo dIrEtA nº: 173
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2017/000592
IMPuGnAntE: A. L. rodrIGuEs PontEs -ME.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.359.317-5
IMPuGnAdA: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs. MuLtA forMAL. fALtA dE rEGIstro dE 
notAs fIscAIs dE EntrAdA. docuMEntos rEGIstrAdos E 
dEcLArAdos. IMProcEdEntE - É improcedente a reclamação 
tributária por falta de registro de notas fiscais de entradas quando 
constatado que as notas fiscais foram devidamente registradas em livros 
próprios e recolhido o imposto devido.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação 
direta e dar-lhe provimento, para julgar improcedente o auto de infração 
e absolver o sujeito passivo das imputações que lhes faz nos valores 
de: campo 4.11 r$ 3.665,20 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais e vinte centavos), campo 5.11 r$ 3.870,02 (três mil, oitocentos e 
setenta reais e dois centavos), campo 6.11 r$ 41.402,77 (quarenta e um 
mil, quatrocentos e dois reais e setenta e sete centavos), campo 7.11  
r$ 37.360,12 (trinta e sete mil, trezentos e sessenta reais e doze 
centavos), campo 8.11 r$ 1.008,00 (um mil e oito reais), campo 9.11  
r$ 2.649,03 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos), 
campo 10.11 r$ 166,60 (cento e sessenta e seis reais e sessenta 
centavos), campo 11.11 r$ 5.989,53 (cinco mil, novecentos e oitenta e 
nove reais e cinquenta e três centavos), e campo 12.11 r$ 14.175,48 
(quatorze mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). 
o Advogado daniel Almeida Vaz e o representante fazendário rui José 
Diel, fizeram sustentações orais pela Recorrente e pela Fazenda Pública 
Estadual, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz carlos da silva Leal, fernanda teixeira Halum Pitaluga, 
ricardo shiniti Konya, Edson José ferraz, Elena Peres Pimentel e sani 
Jair Garay naimayer. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e quatro 
dias do mês de agosto de 2020, o conselheiro Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e dois dias do mês de 
setembro de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº: 111/2020
ProcEsso nº: 2016/6700/500040
rEEXAME nEcEssÁrIo nº: 3.980
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2016/002027
rEcorrIdA: EMAnuELLY PErEIrA dE ArAÚJo.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.381.719-7
rEcorrEntE: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs. AProVEItAMEnto dE crÉdIto PrEsuMIdo. 
EMPrEsA PrEstAdorA dE sErVIÇo dE trAnsPortE. 
contrAtAntEs dEtEntorAs dE bEnEfÍcIo. IMProcEdÊncIA 
- É improcedente a reclamação tributária de aproveitamento indevido de 
crédito presumido, quando informado no documento fiscal que ocorreu o 
abatimento do frete, conforme benefício previsto no inciso I, alínea “b” e 
inciso II, do art. 4º, da Lei nº 1.385/2003, concedido a empresas portadoras 
de termo de Acordo e regime Especial - tArE.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
reformar a decisão de primeira instância para julgar improcedente o auto 
de infração e absolver o sujeito passivo das imputações que lhe fazem 
nos valores de: campo 4.11 r$ 241.227,85 (duzentos e quarenta e um 
mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), campo 5.11 
r$ 107.828,38 (cento e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e 
oito centavos) campo 6.11 r$ 2.937,60 (dois mil, novecentos e trinta e 
sete reais e sessenta centavos). o representante fazendário rui José 
diel, fez sustentação oral pela fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz carlos da silva Leal, fernanda 
teixeira Halum Pitaluga, ricardo shiniti Konya, Valcy barbosa ribeiro, 
Elena Peres Pimentel e sani Jair Garay naimayer. Presidiu a sessão 
de julgamento aos doze dias do mês de agosto de 2020, o conselheiro 
Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e dois dias do mês de 
setembro de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente

AcÓrdÃo nº:
ProcEsso nº: 112/2020
2015/6040/500782
rEEXAME nEcEssÁrIo nº: 4.018
Auto dE InfrAÇÃo nº: 2015/000357
rEcorrIdA: fEnIX dIstrIbuIdorA dE bEbIdAs LtdA.
InscrIÇÃo EstAduAL nº: 29.342.593-0
rEcorrEntE: fAZEndA PÚbLIcA EstAduAL

EMEntA

IcMs. LEVAntAMEnto contA cAIXA. Erro nA 
dEtErMInAÇÃo dA InfrAÇÃo. nuLIdAdE - É nula a reclamação 
tributária quando a tipificação da infração não condiz com a descrição 
dos fatos.

dEcIsÃo

o conselho de contribuintes e recursos fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar 
a decisão de primeira instância, para julgar nulo o auto de infração por 
erro na determinação da infração. o representante fazendário rui José 
diel, fez sustentação oral pela fazenda Pública Estadual. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros ricardo shiniti Konya, Edson 
José ferraz, Elena Peres Pimentel, sani Jair Garay naimayer, Luiz carlos 
da silva Leal e fernanda teixeira Halum Pitaluga. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dezenove dias do mês de agosto de 2020, o conselheiro 
Gilmar Arruda dias.

PLEnÁrIo do consELHo dE contrIbuIntEs E 
rEcursos fIscAIs, em Palmas, to, aos vinte e dois dias do mês de 
setembro de 2020.

ricardo shiniti Konya
conselheiro relator

Gilmar Arruda dias
Presidente
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SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020

A Pregoeira da suPErIntEndÊncIA dE coMPrAs 
E cEntrAL dE LIcItAÇÃo da sEcrEtArIA dA fAZEndA E 
PLAnEJAMEnto, com base no decreto nº 6.081/2020, do Governador do 
Estado do tocantins, torna público para conhecimento dos interessados, a 
Ata de registro de Preços, do PrEGÃo ELEtrÔnIco PArA rEGIstro 
dE PrEÇos nº 044/2020, da sEcrEtArIA dE sEGurAnÇA PÚbLIcA, 
do tipo MEnor PrEÇo, realizada por intermédio do site: www.
comprasgovernamentais.gov.br, para as empresas abaixo relacionadas e 
classificadas no certame, em conformidade com as descrições constantes 
em suas Propostas de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:

Empresa: noVA tELEcoM LtdA
cnPJ: 08.778.322/0001-78

GruPo 01 - fornEcIMEnto dE cIrcuIto dE AcEsso À IntrAnEt E concEntrAdor MPLs

ItEM sErVIÇo cont qtd VELocIdAdE 
Mbps

VALor do 
LInK

VALor dA 
GErÊncIA 
ProAtIVA

VALor MEnsAL 
(LInK+GErÊncIA)

VALor totAL 
AnuAL (VALor 
MEnsAL X 12 

MEsEs)

01 Ponto de 
concentração 660 IME 01 660 3.000,00 333,33 3.333,33 39.999,96

02 Ponto de 
concentração 1320 fut 01 1320 5.250,00 583,33 5.833,33 69.999,96

03 Ponto de Acesso 5 IME 22 5 306,82 34,08 7.499,80 89.997,60

04 Ponto de Acesso 10 fut 22 10 600,00 66,66 14.666,52 175.998,24

05 Ponto de Acesso 10 IME 25 10 600,00 66,66 16.666,50 199.998,00

06 Ponto de Acesso 20 fut 25 20 1.200,00 133,33 33.333,25 399.999,00

07 Ponto de Acesso 20 IME 09 20 1.183,33 131,48 11.833,29 141.999,48

08 Ponto de Acesso 40 fut 09 40 2.375,00 263,88 23.749,92 284.999,04

09 Ponto de Acesso 40 IME 03 40 2.375,00 263,88 7.916,64 94.999,68

10 Ponto de Acesso 80 fut 03 80 4.750,00 527,77 15.833,31 189.999,72

VALor totAL do GruPo 01 1.687.990,68

Empresa: oI s/A
cnPJ: 76.535.764/0001-43

GruPo 02 - fornEcIMEnto dE AcEsso À IntErnEt Por IntErMÉdIo dE cIrcuIto dE coMunIcAÇÃo EM bAndA LArGA 
fIXA (xdsl) ou tEcnoLoGIA quE APrEsEntE dEsEMPEnHo sIMILAr 

ItEM qtdE bAndA (MbPs) VALor unItÁrIo 
do LInK (r$)

VALor totAL MEnsAL 
do LInK (r$)

VALor totAL AnuAL (VALor 
MEnsAL X 12 MEsEs) 

11 48 5 299,77 14.388,93 172.667,16

12 47 10 465,00 21.855,00 262.260,00

VALor totAL GruPo 02 434.927,16

Empresa: cLAro s.A
cnPJ: 40.432.544/0001-47

GruPo 03 - fornEcIMEnto dE AcEsso A IntErnEt dEdIcAdA sEGurA

ItEM sErVIÇo cont qtd VELocIdAdE 
MPbs

VALor MEnsAL 
(r$)

VALor totAL AnuAL 
(VALor MEnsAL X 12 

MEsEs) 

13 serviço dedicado de 
Acesso à Internet IME 1 200 3.098,57 37.182,84

14 serviço dedicado de 
Acesso à Internet fut 1 400 3.803,91 45.646,92

15 serviço dedicado de 
Acesso à Internet IME 3 40 5.502,02 66.024,00

16 serviço dedicado de 
Acesso à Internet fut 3 80 6.276,25 75.314,88

VALor totAL do GruPo 03 224.168,64

VALor GLobAL r$ 2.347.086,48

01. 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 execução dos serviços

a) os serviços deverão ser executados nos locais discriminados 
no termo de referência, conforme disposto na Especificação Técnica 
Mínima dos grupos 01, 02 e 03.

b) Para o grupo 01, o prazo para execução dos serviços será 
conforme disposto no item 8, na Especificação Técnica Mínima do referido 
grupo, termo de referência - Anexo I.

c) Para os grupos 02 e 03, o prazo para a instalação, 
configuração e ativação dos circuitos deverá ser de 30 (trinta) dias 
corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado, uma única vez, para sucessivo e igual período, desde 
que solicitado formalmente pela contrAtAdA e tenha a anuência da 
contrAtAntE.

1.3. condições para contratação:

o Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá 
o prazo de até 05 (cinco) dias 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.

o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses a partir da data 
da publicação do seu extrato pela imprensa oficial. Poderá, todavia, 
por acordo das partes, ser prorrogado, desde que seja de interesse da 
contrAtAntE, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o 
inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

As aquisições ou contratações adicionais de que trata este 
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
Ata de registro de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos 
Participantes.

o total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro 
do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número 
de Órgãos não Participantes que aderirem.

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 
art. 22, do decreto 6.081/2020.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata 
de registro de Preços.

1.4. condições de Pagamentos:

o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da data do protocolo de recebimento da nota fiscal/
fatura (momento em que o credor deve estar adimplente com a obrigação 
firmada), sendo que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será 
prorrogado para o dia útil subsequente.

1.5. das Assinaturas:

Assinam a presente Ata de registro de Preços, as empresas 
abaixo descritas, através de seus representantes credenciados no 
certame, juntamente com a pregoeira e o secretário da secretaria de 
segurança Pública.

Palmas - to, 15 de outubro de 2020.

EtA PLEssE GonÇALVEs cArVALHo
Pregoeira

crIstIAno bArbosA sAMPAIo
secretário

Empresas:

noVA tELEcoM LtdA

oI s/A
cLAro s.A

http://www.pregaoeletronico.sefaz.to.gov.br
http://www.pregaoeletronico.sefaz.to.gov.br
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AnEXo A AtA PArA rEGIstro dE PrEÇos
PrEGÃo ELEtrÔnIco PArA rEGIstro dE PrEÇos 

coMPrAsnEt nº 044/2020

fornEcEdor quE AdErIu À AtA dE cAdAstro rEsErVA:

Empresa: noVA tELEcoM LtdA
cnPJ: 08.778.322/0001-78

GruPo 03 - fornEcIMEnto dE AcEsso A IntErnEt dEdIcAdA sEGurA

ItEM sErVIÇo cont qtd VELocIdAdE 
MPbs

VALor 
MEnsAL (r$)

VALor totAL AnuAL 
(VALor MEnsAL X 12 

MEsEs) 

13 serviço dedicado de Acesso à Internet IME 1 200 3.098,57 37.182,84

14 serviço dedicado de Acesso à Internet fut 1 400 3.803,91 45.646,92

15 serviço dedicado de Acesso à Internet IME 3 40 5.502,02 66.024,00

16 serviço dedicado de Acesso à Internet fut 3 80 6.276,25 75.314,88

VALor totAL do GruPo 03 224.168,64

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020

A Pregoeira da suPErIntEndÊncIA dE coMPrAs 
E cEntrAL dE LIcItAÇÃo da sEcrEtArIA dA fAZEndA E 
PLAnEJAMEnto, com base no decreto nº 6.081/2020, do Governador do 
Estado do tocantins, torna público para conhecimento dos interessados, a 
Ata de registro de Preços, do PrEGÃo ELEtrÔnIco PArA rEGIstro 
dE PrEÇos nº 079/2020, da PoLÍcIA MILItAr do EstAdo do 
tocAntIns, do tipo MEnor PrEÇo, realizada por intermédio do site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, para a empresa abaixo relacionada 
e classificada no certame, em conformidade com a descrição constante 
em sua Proposta de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:

Empresa: GrAfIcA E EdItorA cAPItAL LtdA - EPP
cnPJ: 03.444.658/0001-80

GruPo ItEM EsPEcIfIcAÇÃo unId qtd VALor 
unt.

VALor 
totAL

01
forMuLÁrIo tco - boletim de ocorrência: impressão 
offset, papel AP 75g, tamanho A4 21x29,7 cm, cor 1/1, 
50x1 via, frente e verso.

bL 150 7,00 1.050,00

forMuLÁrIo tco - dos Envolvidos e dos Veículos: 
impressão offset, papel AP 75g, tamanho A4 21x29,7 
cm; cor 1/1, 50x1 via, frente e verso.

bL 100 9,50 950,00

forMuLÁrIo tco - Acidente de trânsito: impressão 
offset, papel AP 75g, tamanho A4 21x29,7 cm; cor 1/1, 
50x1 via, frente e verso.

bL 80 9,50 760,00

forMuLÁrIo tco - requisição para Exame de corpo 
de delito direto - dano: bloco tamanho A4 21x29,7cm; 
cor 1/0; Autocopiativo, 25x3 vias.

bL 200 9,00 1.800,00

forMuLÁrIo tco - requisição para Exame de corpo 
de delito direto - Lesão: bloco tamanho A4 21x29,7 cm; 
cor 1/0; Autocopiativo, 25x3 vias. bL 100 16,00 1.600,00

forMuLÁrIo tco - termo de Apreensão e/ou depósito: 
bloco tamanho A4 21x29,7 cm, cor 1/0, Autocopiativo, 
25x4 vias.

bL 150 12,00 1.800,00

forMuLÁrIo tco - termo de Manifestação do ofendido 
e de compromisso de comparecimento: bloco tamanho 
A4 21x29,7 cm, Autocopiativo, 25x4 vias.

bL 150 9,00 1.350,00

forMuLÁrIo tco - requisição de Laudo de 
constatação da natureza E quantidade de drogas: 
bloco tamanho A4 21x29,7 cm; cor 1/0; Autocopiativo, 
25x3 vias.

bL 100 16,00 1.600,00

forMuLÁrIo - boletim de Atendimento Proativo (bAP): 
bloco colado de 100 fls., impressão Offset, papel AP 75G, 
tamanho A4 21x29,7 cm.

bL 50 15,00 750,00

forMuLÁrIo - boletim de ocorrência de Acidente 
de trânsito (boAt): impressão offset, papel tamanho 
A3, dobrado ao meio, cor 1/1, 50X1 via, frente e 
verso, com numeração sequencial no cabeçalho (canto 
direito da frente).

bL 80 18,00 1.440,00

forMuLÁrIo - checklist: para cautela de viaturas, 
impressão offset, cor 1/1, papel AP 75g, tamanho 15x20 
cm, contendo 50x2 vias, com numeração de controle, 1ª 
via destacável e 2ª via em papel autocopiativo.

bL 4.000 4,40 17.600,00

forMuLÁrIo - requisição de Abastecimento: para 
controle de gastos com combustível, impressão offset, 
cor 1/1, papel AP 75g, tamanho 15x20 cm, contendo 50x2 
vias, com numeração de controle, 1ª via destacável e 2ª 
via em papel autocopiativo.

bL 300 6,90 2.070,00

capa de ficha: para ficha individual de alterações, 
tamanho 23x31 cm, cor amarela padrão PMto, material 
cartolina, fechada na parte superior e inferior, com apenas 
uma abertura na lateral direita, com recorte centralizado. 
Identificada com brasão e nome da Polícia Militar, 
impressão na cor preta.

unId 500 1,60 800,00

capa de Processo: para procedimentos administrativos 
da seção de Inativos e Pensionistas da diretoria de 
Gestão Profissional, material cartolina, gramatura 290g, 
medindo 48x33 cm, cor verde, apresentação folha dupla, 
características adicionais: timbre, impressão preta. Papel 
100% reciclado.

unId 2.000 0,60 1.200,00

revista (Plano Estratégico) - capa papel triplex 350g, 
impressão 4/0 cor, com plastificação brilho; miolo papel 
couchê 150g, impressão 4/4 cores, medindo 21x30 cm 
fechado, com 60 páginas, acabamento hotmelt.

unId 50 30,00 1.500,00

revista (AscoM) - capa papel triplex 250g, impressão 
4/4 cor com plastificação brilho, miolo papel couchê 115g, 
medindo 21x30 cm fechado, com 40 páginas, acabamento 
canoa com 02 grampos.

unId 50 34,00 1.700,00

Encadernações de capa dura, cor azul, letras douradas 
e tamanho A-4. unId 36 23,83 857,88

VALor totAL do GruPo------------------------>>>>>>>>>>>>>> 38.827,88

01. 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 execução dos serviços

a) os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Geral 
da Polícia Militar do Estado do tocantins, no quartel do comando-Geral, 
sito à quadra AE 304 sul, Av. Lo-5, Lote 2, em Palmas/to, de segunda 
a sexta-feira, no horário compreendido entre 8:00 às 12:00 horas.

b) o prazo para entrega dos materiais deverá ser de no máximo 
15 (quinze) dias corridos, após o recebimento da ordem de fornecimento.

1.3. condições para contratação:

o Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá 
o prazo de até 05 (cinco) dias 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.

o contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos 
orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a utilização do 
quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

As aquisições ou contratações adicionais de que trata este 
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
Ata de registro de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos 
Participantes.

o total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro 
do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número 
de Órgãos não Participantes que aderirem.

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 
art. 22, do decreto 6.081/2020.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata 
de registro de Preços.

1.4. condições de Pagamentos:

o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, da atestação 
da fatura do objeto adquirido, mediante ordem bancária em conta do 
fornEcEdor.

1.5. das Assinaturas:

Assinam a presente Ata de registro de Preços, a empresa 
abaixo descrita, através de seu representante credenciado no certame, 
juntamente com a Pregoeira e o comandante-Geral da Polícia Militar do 
Estado do tocantins.

Palmas - to, 20 de outubro de 2020.

LÍVIA ALVEs oLIVEIrA
Pregoeira

JAIZon VErAs bArbosA - cEL qoPM
comandante-Geral

Empresas:
GrAfIcA E EdItorA cAPItAL LtdA - EPP

http://www.pregaoeletronico.sefaz.to.gov.br
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 2018/2300/03.378 

sEcrEtArIA dA AdMInIstrAÇÃo

A PrEsIdEntE dA coMIssÃo PErMAnEntE dE 
LIcItAÇÃo dA sEcrEtArIA dA fAZEndA E PLAnEJAMEnto, no 
uso de suas atribuições, decide tornar público o julgamento do pedido de 
credenciamento, conforme documentos acostados aos autos, que tem 
por finalidade credenciar Pessoas Físicas e/ou Jurídicas para realizar a 
prestação de serviços na área de saúde e diagnósticos, hospitalares, de 
especialidades médicas, radioterapia, oncologia, terapia renal substitutiva 
e demais utilidades previstas e atualizadas em rol de procedimentos 
constantes na tabela própria do PLAnsAÚdE (tPPs), conforme segue:

crEdEncIAdos dEfErIdos:

Obs: No Credenciamento publicado no diário oficial nº 5.499, 
Pg. 38, onde lê-se:

cnPJ crEdEncIAdo cIdAdE EsPEcIALIdAdE

24.342.999/0001-15 YAno & PErfEIto LtdA Paraiso/to clínica/serviços de diagnósticos 
por Imagem

Leia-se

cnPJ crEdEncIAdo cIdAdE EsPEcIALIdAdE

24.342.999/0002-04 YAno & PErfEIto LtdA Paraiso/to clínica/serviços de diagnósticos 
por Imagem

dos rEcursos: fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis 
para interposição de recurso, conforme item 14 do edital.

Palmas - to, 27 de outubro de 2020.

MEIrE LEAL doVIGo PErEIrA
Presidente da comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS

PORTARIA Nº 102/2020/GAbSEC, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

dispensa de licitação referente a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
reforma e manutenção de cadeiras.

Esta Administração, no uso da prerrogativa que lhe confere o  
art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e considerando as justificativas 
constantes no Processo 2020/19010/000070:

resolve dispensar a licitação em favor da empresa dIEGo 
fErnAndo fonsEcA VALEntE, (cnPJ: 11.226.934/0001-62), no valor 
de r$ 9.000,00 (nove mil reais).

GAbInEtE dA sEcrEtArIA dA IndÚstrIA, coMÉrcIo E 
sErVIÇos, Palmas/to, aos 21 dias do mês de outubro de 2020.

ALdIson WIsEMAn bArros dE LYrA
secretário de Estado da Indústria, comércio e serviços

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, 
CIDADES E HAbITAÇÃO

ORDEM DE REINÍCIO DE SERVIÇOS

A secretária da Infraestrutura, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 42, parágrafo 1º, Inciso IV, da constituição Estadual, 
por meio da suPErIntEndÊncIA dE obrAs PÚbLIcAs, com base 
no parágrafo único, art. 8º, da Lei nº 8.666/93, autoriza a empresa nAsA 
construtorA LtdA, a dar reinício à rEforMA E AMPLIAÇÃo 
do coLÉGIo EstAduAL concEIÇÃo brIto, no MunIcÍPIo dE 
fÁtIMA do tocAntIns - to, LotE 04, no município de fÁtIMA - to, 
de conformidade com o contrato 00043/2018, no prazo improrrogável de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento desta, sob pena de 
rescisão unilateral do contrato supramencionado, nos termos da avença 
contratual e legislação pertinente.

Palmas - to, 08 de outubro de 2020.

EdMILson MArIo dA sILVA
superintendente de obras 

Públicas

JuLIAnA PAssArIn
secretária de Estado - 

Interveniente

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária da Educ., Juv. e Esportes - ordenador

ORDEM DE REINÍCIO DE SERVIÇOS

A secretária da Infraestrutura, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 42, parágrafo 1º, Inciso IV, da 
constituição Estadual, por meio da suPErIntEndÊncIA dE 
obrAs PÚbLIcAs, com base no parágrafo único, art. 8º, da Lei 
nº 8.666/93, autoriza a empresa nAsA construtorA LtdA, a 
dar reinício à rEforMA E AMPLIAÇÃo do coLÉGIo EstAduAL 
AnA MArIA dE JEsus, no MunIcÍPIo dE ALVorAdA do 
tocAntIns - to, LotE 05, no município de ALVorAdA - to,  
de conformidade com o contrato 00044/2018, no prazo improrrogável de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento desta, sob pena de 
rescisão unilateral do contrato supramencionado, nos termos da avença 
contratual e legislação pertinente.

Palmas - to, 08 de outubro de 2020.

EdMILson MArIo dA sILVA
superintendente de obras 

Públicas

JuLIAnA PAssArIn
secretária de Estado - 

Interveniente

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária da Educ., Juv. e Esportes - ordenador

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EsPÉcIE: termo de cooperação técnica
nÚMEro: s/n
ProcEsso: 2020 37000 000156
contrAtAntE: secretaria da Infraestrutura, cidades e Habitação
contrAtAdo: Associação dos Produtores rurais do Vale do rio 
uburu - AVAu
obJEto: o presente termo de cooperação técnica tem por objetivo 
principal o atendimento das demandas para regularização ambiental 
no processo de licenciamento das barragens contidas no termo de 
compromisso nº 092/2018 celebrado entre a extinta secretaria do 
Planejamento e orçamento - sEPLAn e o Instituto natureza do tocantins 
- nAturAtIns, visando a regularização da outorga e licenças vinculadas 
às barragens Autovertentes do rio urubu, Eixo Ponte, Eixo tartaruga e 
Eixo becker, que representam as Infraestruturas Hídricas Públicas de uso 
comum no rio urubu, no município de lagoa da confusão - to..
PrAZo: 12 (doze meses).
dAtA dA AssInAturA: 15/10/2020
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - representante Legal do contratante; 
roberta Paranhos silva Pahim - representante Legal do contratado

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONCORRÊNCIA Nº 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/27000/008462

A comissão de Licitação da secretaria da Infraestrutura, cidades 
e Habitação, torna público que a licitação concorrência nº 003/2020 
realizada no dia 28 de julho de 2020, às 10h00min, conforme Ata fls.  
nº 2.663 que tem como objeto a: Execução de obras civis de conclusão 
de construção de Escola de tempo Integral Padrão 1.500 alunos no 
município de Paraíso do tocantins - to, rEstou frAcAssAdo, 
conforme Parecer scE nº 397/2020 da Procuradoria-Geral do Estado e 
informações contidas nos autos.

Palmas, 21 de outubro de 2020.

KÁssIA dIVInA PInHEIro bArbosA KoELLn
superintendente de Licitação de obras e serviços Públicos

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA 486/2020/SES/GASEC.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, designado pelo 
Ato Governamental nº 1.478 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 5.361, de 21 de maio de 2019, consoante o disposto no art. 42, §1º, 
incisos I, II e IV, da constituição do Estado.

consIdErAndo o art. 37, caput, da constituição federal, 
que determina que a Administração Pública deva prezar pela eficiência 
de seus atos;
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consIdErAndo as necessidades da Hemorrede do tocantins, 
conforme indicado no termo de referência nº 7/2020/sEs/sHEMo,  
fls. 11/22 e Errata nº 5/2020/SES/SHEMO/DGHEMO/GQHCP, fls. 155;

CONSIDERANDO a justificativa da área técnica com anuência 
do Gestor da Pasta, às fls. 128;

consIdErAndo a análise jurídica que se restringe a aferição 
dos aspectos de legalidade da matéria de dispensa do art. 24, inciso XXII, 
da Lei 8.666/93;

rEsoLVE:

Art. 1º dIsPEnsAr a realização de Procedimento Licitatório, com 
base no artigo 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666/1993, visando à contratação 
direta com a empresa EnErGIsA tocAntIns dIstrIbuIdorA dE 
EnErGIA s/A, inscrita no cnPJ nº 25.086.034/0001-71, no valor total 
de r$ 521.171,47 (quinhentos e vinte e um mil, cento e setenta e um 
reais e quarenta e sete centavos), para fornecimento diário e ininterrupto 
de energia elétrica para atender a demanda da Hemorrede do tocantins, 
conforme elencado no Processo Administrativo nº 2020/30550/002703.

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

LuIZ EdGAr LEÃo toLLInI
secretário de Estado da saúde

PROCESSO Nº: 2020.30550.004929
TERMO DE APOSTILAMENTO

t r AtA o  P r E s E n t E  d E  t E r M o  d E 
APostILAMEnto Ao contrAto AdMInIstrAtIVo 
nº 9912466884, fIrMAdo EntrE A sEcrEtArIA 
dE sAÚdE do tocAntIns E A EMPrEsA 
brAsILEIrA dE corrEIos E tELEGrÁfos - Ect.

o sEcrEtÁrIo dA sAÚdE, designado pelo Ato Governamental 
de nº 1.478 NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.361, em 21 
de maio de 2019, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV, 
da constituição do Estado, e consoante o disposto no §8º do artigo 65 
da Lei nº 8666/93 e decreto nº 6.046, de 10 de fevereiro de 2020, o qual 
dispõe sobre a execução orçamentário-financeira do Poder Executivo 
Estadual, resolve APostILAr o contrAto nº 9912466884-1 celebrado 
entre a secretaria da saúde e a Empresa brAsILEIrA dE corrEIos 
E tELEGrÁfos - Ect, inscrita no cnPJ sob nº 34.028.316/7883-47, 
devidamente qualificada no Termo do Contrato nº 9912466884, que tem 
como objeto a contratação de serviços de encomendas (PAX e sEdEX), 
mediante as seguintes cláusulas:

cLÁusuLA PrIMEIrA -
do obJEto do APostILAMEnto

Parágrafo Primeiro

considerando as informações lançadas nos autos do processo 
identificado no preâmbulo, tendo em vista a desnecessidade de aditamento 
contratual para o caso em tela, em conformidade com a redação do 
parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93 ALtErA-sE o 
contrAto rEGIstrAdo coM nº 9912466884-1 PArA contrAto 
nº 9912489173 com vigência de 31/07/2020 a 31/07/2021.

cLÁusuLA sEGundA - dA rAtIfIcAÇÃo

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não atingidas 
pelo presente termo de Apostilamento.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo EstAduAL dE sAÚdE - sEs/
to, em Palmas, capital do Estado, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 
outubro de 2020.

LuIZ EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

contratante

PROCESSO Nº: 2020.30550.004964
TERMO DE APOSTILAMENTO

t r AtA o  P r E s E n t E  d E  t E r M o  d E 
APostILAMEnto Ao contrAto AdMInIstrAtIVo 
nº 9912466830, fIrMAdo EntrE A sEcrEtArIA 
dE sAÚdE do tocAntIns E A EMPrEsA 
brAsILEIrA dE corrEIos E tELEGrÁfos - Ect.

o sEcrEtÁrIo dA sAÚdE, designado pelo Ato Governamental 
de nº 1.478 NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.361, em 21 
de maio de 2019, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV, 
da constituição do Estado, e consoante o disposto no §8º, do artigo 65, 
da Lei nº 8666/93 e decreto nº 6.046, de 10 de fevereiro de 2020, o qual 
dispõe sobre a execução orçamentário-financeira do Poder Executivo 
Estadual, resolve APostILAr o contrAto nº 9912466830 celebrado 
entre a secretaria da saúde e a Empresa brAsILEIrA dE corrEIos 
E tELEGrÁfos - Ect, inscrita no cnPJ sob nº 34.028.316/7883-47, 
devidamente qualificada no Termo do Contrato nº 9912466884, que tem 
como objeto os serviços de MALotE E cArtA coMErcIAL para atender 
a sede, anexos e hospitais, mediante as seguintes cláusulas:

cLÁusuLA PrIMEIrA -
do obJEto do APostILAMEnto

Parágrafo Primeiro

considerando as informações lançadas nos autos do processo 
identificado no preâmbulo, tendo em vista a desnecessidade de aditamento 
contratual para o caso em tela, em conformidade com a redação do 
parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93 ALtErA-sE o 
contrAto rEGIstrAdo coM nº 9912466830 PArA contrAto  
nº 9912489188 com vigência de 31/07/2020 a 31/07/2021.

cLÁusuLA sEGundA -
dA rAtIfIcAÇÃo

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não atingidas 
pelo presente termo de Apostilamento.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo EstAduAL dE sAÚdE - sEs/to,  
em Palmas, capital do Estado, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 
outubro de 2020.

LuIZ EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

contratante

PROCESSO: Nº 2017/30550/005261
ERRATA 38/2020/SES/GASEC

Informamos que fora solicitado pela diretoria de Arquitetura e 
Engenharia dos Estabelecimentos de saúde, via despacho nº 673/2020/
SES/SADM/DAEES, fls. 1108, providências quanto à correção do CNPJ 
e nome da empresa no Contrato nº 034/2020, firmado entre a Secretaria 
de Estado da saúde e a empresa n.A. construÇÕEs EIrELI, nos 
termos das informações constantes nos autos do processo em epígrafe.

Importa mencionar que, a referida publicação não traz prejuízo 
ao erário, ao passo que Administração Pública deve corrigir seus atos 
com defeitos sanáveis conforme preleciona o art. 55, da Lei 9.784/1999.

ondE constA:

tErMo dE contrAto quE EntrE sI cELEbrAM nA forMA E nAs 
condIÇÕEs sEGuIntEs, dE uM LAdo coMo contrAtAntE, o 
EstAdo do tocAntIns, AtrAVÉs dA sEcrEtArIA dE EstAdo 
dA sAÚdE, E dE outro coMo contrAtAdA, A EMPrEsA n.A 
construÇÃo EIrELI.

o EstAdo do tocAntIns, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede e foro nesta capital, através da secretaria Estadual de 
saúde, inscrita no cnPJ sob nº 25.053.117/0001-64, pelo Excelentíssimo 
senhor secretário da saúde, LuIZ EdGAr LEÃo toLInI, brasileiro, 
residente e domiciliado nesta capital, nomeado secretário da saúde pelo 
Ato Governamental de nº 1.478 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 5.361, em 21/05/2019, doravante denominada contrAtAntE, e a 
empresa n.A construÇÃo EIrELI, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede e foro na quadra 103 sul, Avenida Juscelino Kubitschek,  
nº 41A, Edifício JK business center, sala 811d, Plano diretor sul, Palmas/to,  
cEP 77.015-012, inscrita no cnPJ nº 01.661.223/0001-62, doravante 
denominada contrAtAdA, representada por seu procurador, o  
sr. ALEXAndrE costA dE cArVALHo, brasileiro, portador da 
cédula de identidade nº MG-3.801.075 ssP/MG, inscrito no cPf sob o  
nº 588.617.696-91, residente e domiciliado na quadra 108 sul, Alameda 12,  
nº 68, Plano diretor sul, Palmas/to, cEP: 77.020-114, resolvem celebrar 
o presente contrAto mediante as cláusulas e condições seguintes:

LuIZ EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde contratante

n.A construÇÃo EIrELI
contratada
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PAssE A constAr:

tErMo dE contrAto quE EntrE sI cELEbrAM nA forMA E nAs 
condIÇÕEs sEGuIntEs, dE uM LAdo coMo contrAtAntE, o 
EstAdo do tocAntIns, AtrAVÉs dA sEcrEtArIA dE EstAdo 
dA sAÚdE, E dE outro coMo contrAtAdA, A EMPrEsA n.A. 
construÇÕEs EIrELI.

o EstAdo do tocAntIns, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede e foro nesta capital, através da secretaria Estadual de 
saúde, inscrita no cnPJ sob nº 25.053.117/0001-64, pelo Excelentíssimo 
senhor secretário da saúde, LuIZ EdGAr LEÃo toLInI, brasileiro, 
residente e domiciliado nesta capital, nomeado secretário da saúde pelo 
Ato Governamental de nº 1.478 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 5.361, em 21/05/2019, doravante denominada contrAtAntE, e a 
empresa n.A. construÇÕEs EIrELI, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede e foro na quadra 103 sul, Avenida Juscelino Kubitschek, nº 41A, 
Edifício JK business center, sala 811d, Plano diretor sul, Palmas/to,  
cEP: 77.015-012, inscrita no cnPJ nº 05.140.429/0001-06, doravante 
denominada contrAtAdA, representada por seu procurador, o sr. 
ALEXAndrE costA dE cArVALHo, brasileiro, portador da cédula 
de identidade nº MG-3.801.075 ssP/MG, inscrito no cPf sob o  
nº 588.617.696-91, residente e domiciliado na quadra 108 sul, Alameda 
12, nº 68, Plano diretor sul, Palmas/to, cEP: 77.020-114, resolvem 
celebrar o presente contrAto mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

sEcrEtArIA EstAduAL dE sAÚdE do tocAntIns
LuIZ EdGAr LEÃo toLInI

secretário de Estado da saúde contratante

n.A. construÇÕEs EIrELI
contratada

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo EstAduAL dE sAÚdE - sEs/to,  
em Palmas/to, capital do Estado, aos 26 dias do mês de outubro do 
ano de 2020.

LuIZ EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

o Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de Estado 
da saúde do tocantins, inscrita no cnPJ sob o número 25.053.117/0001 
- 64, neste ato representada pelo senhor secretário da saúde, LuIZ 
EdGAr LEÃo toLInI, brasileiro, designado pelo Ato Governamental  
nº 1.478 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.361, em 
21/05/2019, adiante designada simplesmente dEVEdorA, celebra o 
presente instrumento, conforme as cláusulas seguintes:

cLÁusuLA PrIMEIrA -  A dEVEdorA reconhece 
expressamente, na forma do disposto no art. 62 e 63, §§1º e 2º, incisos I e III,  
da Lei federal nº 4.320/64 c/c art. 1º, do decreto nº 62.115/68, que 
deve a empresa MEdIPLus sErVIÇos MEdIcos LtdA, inscrita sob 
o cnPJ nº 27.243.049/0001-21, com sede na Alameda terracota, 215, 
conj. 518, bairro cerâmica, na cidade de são caetano do sul/sP, a 
importância de r$170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme nota 
fiscal fl.106, em virtude do atendimento do paciente L. S. M., autos judiciais  
nº 0029927-47.2020.827.2729, visando o pagamento da prestação do 
serviço em saúde, cIrurGIA cArdÍAcA PEdIÁtrIcA, conforme termos 
da Justificativa do Gestor 346/2020/SES/NDJ, fls. 131/132, contido no 
bojo do processo administrativo nº 2020/30550/005158.

CLÁUSULA SEGUNDA - Por fim, destaca-se que consta nos 
autos informação de abertura de Processo Administrativo disciplinar  
nº 2020/30550/006763 a fim de apurar a responsabilidade do servidor 
que deu causa ao reconhecimento da dívida, em virtude da falta de 
cobertura contratual para a realização dos serviços, nos termos do art. 
89, da Lei nº 8.666/93.

cLÁusuLA tErcEIrA - fica eleito o foro da comarca de 
Palmas para dirimir qualquer litígio.

Palmas, 26 de outubro de 2020.

LuIZ EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 

o Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de Estado da 
saúde do tocantins, inscrita no cnPJ sob o número 25.053.117/0001 - 64,  
neste ato representada pelo senhor secretário da saúde, LuIZ EdGAr 
LEÃo toLInI, brasileiro, designado pelo Ato Governamental nº 1.478 - nM,  
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.361, em 21/05/2019, adiante 
designada simplesmente dEVEdorA, celebra o presente instrumento, 
conforme as cláusulas seguintes:

cLÁusuLA PrIMEIrA -  A dEVEdorA reconhece 
expressamente, na forma do disposto no art. 62 e 63, §§1º e 2º, incisos I e III,  
da Lei federal nº 4.320/64 c/c art. 1º, do decreto nº 62.115/68, que deve 
a empresa MEdIPLus sErVIÇos MEdIcos LtdA, inscrita sob o cnPJ 
nº 27.243.049/0001-21, com sede na Alameda terracota, 215, conj. 518, 
bairro cerâmica, na cidade de são caetano do sul/sP, a importância de 
R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS) conforme nota fiscal fl. 61, 
em virtude do atendimento do paciente A.c. de A., menor impúbere, autos 
judiciais nº 0002595-80.2020.827.2705, visando o pagamento da prestação 
do serviço em saúde, cIrurGIA cArdIoPEdIAtrIcA, conforme termos 
do Memorando nº 146/2020/SES/NDJ, fl. 62 e Justificativa do Gestor,  
f l s .  86/87,  cont idos no bo jo  do processo admin is t ra t ivo  
nº 2020/30550/005244.

CLÁUSULA SEGUNDA - Por fim, destaca-se que consta nos 
autos informação de abertura de Processo Administrativo disciplinar  
nº 2020/30550/006764 a fim de apurar a responsabilidade do servidor 
que deu causa ao reconhecimento da dívida, em virtude da falta de 
cobertura contratual para a realização dos serviços, nos termos do art. 
89, da Lei nº 8.666/93.

cLÁusuLA tErcEIrA - fica eleito o foro da comarca de 
Palmas para dirimir qualquer litígio.

Palmas, 26 de outubro de 2020.

LuIZ EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 

o Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de Estado 
da saúde do tocantins, inscrita no cnPJ sob o número 25.053.117/0001 
- 64, neste ato representada pelo senhor secretário da saúde, LuIZ 
EdGAr LEÃo toLInI, brasileiro, designado pelo Ato Governamental  
nº 1.478 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.361, em 
21/05/2019, adiante designada simplesmente dEVEdorA, celebra o 
presente instrumento, conforme as cláusulas seguintes:

cLÁusuLA PrIMEIrA -  A dEVEdorA reconhece 
expressamente, na forma do disposto no art. 62 e 63, §§1º e 2º, incisos I e III,  
da Lei federal nº 4.320/64 c/c art. 1º, do decreto nº 62.115/68, que deve 
a empresa MEdIPLus sErVIÇos MEdIcos LtdA, inscrita sob o cnPJ 
nº 27.243.049/0001-21, com sede na Alameda terracota, 215, conj. 518, 
bairro cerâmica, na cidade de são caetano do sul/sP, a importância de 
R$ 117.000,00 (CENTO E DEZESSETE MIL REAIS) conforme nota fiscal 
fl. 59, em virtude do atendimento do paciente V.L.C., menor impúbere, 
autos judiciais nº 0029097-81.2020.827.2729, visando o pagamento 
da prestação do serviço em saúde, cIrurGIA cArdIoPEdIAtrIcA 
PArA corrEÇÃo dE tronco ArtErIAL coMuM, conforme termos 
do Memorando nº 147/2020/SES/NDJ, fl. 60 e Justificativa do Gestor,  
f l s .  82/83,  cont idos no bo jo  do processo admin is t ra t ivo  
nº 2020/30550/005071.

CLÁUSULA SEGUNDA - Por fim, destaca-se que consta nos 
autos informação de abertura de Processo Administrativo disciplinar  
nº 2020/30550/006762 a fim de apurar a responsabilidade do servidor 
que deu causa ao reconhecimento da dívida, em virtude da falta de 
cobertura contratual para a realização dos serviços, nos termos do  
art. 89, da Lei nº 8.666/93.

cLÁusuLA tErcEIrA - fica eleito o foro da comarca de 
Palmas para dirimir qualquer litígio.

Palmas, 26 de outubro de 2020.

LuIZ EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

1º tErMo AdItIVo Ao conVÊnIo/sEs/sAJ/dAcc/rEPAssE  
nº 098/2019
ProcEsso nº: 2019.30550.004013
concEdEntE: Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de 
Estado da saúde.
conVEnEntE: fundo Municipal de saúde de Pau d’arco - to
obJEto: Prorrogar “de ofício” por mais 379 (trezentos e setenta e nove) 
dias a vigência do convênio/ses/saj/dacc/repasse nº 098/2019º qual tem 
por objeto a transferência de recursos financeiros para o Fundo Municipal 
de saúde de Pau d’arco - to, visando à aquisição de uma ambulância 
para atender as demandas da saúde do município.
dAtA dA AssInAturA: 20/10/2020.
VIGÊncIA: Para execução físico-financeira: 31/12/2021; para 
apresentação da prestação de contas: 30 (trinta dias) após o encerramento 
da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, 
conforme previsto no §5º do art. 40, do decreto Estadual nº 5.815/2018.
sIGnAtÁrIos: LuIZ EdGAr LEÃo toLInI - secretário de Estado da 
saúde
JoÃo bAtIstA nEto - Prefeito do Município de Pau d’arco - to.
JurAndIr fIdELIs dA sILVA - secretário de saúde do Município de 
Pau d’arco - to/Gestor do fundo Municipal de saúde.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2020

ProcEsso: 2020.30550.002703
contrAto: 104/2020
contrAtAntE: sEcrEtArIA dE EstAdo dA sAÚdE - sEs
contrAtAdA: EnErGIsA tocAntIns dIstrIbuIdorA dE EnErGIA 
s/A.
obJEto: o PrEsEntE contrAto tEM coMo obJEto A 
contrAtAÇÃo dE EMPrEsA EsPEcIALIZAdA EM fornEcIMEnto 
dIÁrIo E InIntErruPto dE EnErGIA ELÉtrIcA PArA AtEndEr A 
dEMAndA dA HEMorrEdE do tocAntIns
VIGÊncIA: o PrAZo dE VIGÊncIA do contrAto sErÁ Por 
tEMPo IndEtErMInAdo conforME dIsPÕE A orIEntAÇÃo 
norMAtIVA nº 36, dE 13 dE dEZEMbro dE 2011 dA PrEsIdÊncIA 
dA rEPÚbLIcA/AdVocAcIA-GErAL dA unIÃo, PubLIcAdA no 
dIÁrIo ofIcIAL dA unIÃo EM: 02/05/2014.
dotAÇÃo orÇAMEntÁrIA: 10.302.1165.4127
fontE: 0102
ELEMEnto dE dEsPEsAs: 33.90.39
VALor: r$ 521.171,47 (quInHEntos E VIntE E uM MIL, cEnto E 
sEtEntA E uM rEAIs E quArEntA E sEtE cEntAVos)
dAtA dA AssInAturA: 26/10/2020
sIGnAtÁrIos: LuIZ EdGAr LEÃo toLInI - P/contrAtAntE
EnErGIsA tocAntIns dIstrIbuIdorA dE EnErGIA s/A. - P/
contrAtAdA

EXTRATO DE CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

ProcEsso nº: 2020.30550.005300/2020/30551/209 (dIGItAL).
tErMo dE conVÊnIo nº 09/2020.
concEdEntE: Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de 
Estado da saúde.
conVEnEntE: fundo Municipal de saúde de Goiatins - to.
cnPJ dA conVEnEntE: 11.432.480/0001-86.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros, oriundos do Tesouro 
Estadual (Emenda Parlamentar Estadual do deputado Issam saado) 
- visando aquisição de veiculo tipo Van, visando atender as demandas 
assistenciais a população do município referido município.
VALor concEdIdo: o valor da parceria ora pactuada será de  
r$ 153.500,00 (cem e cinquenta e três mil e quinhentos reais), devendo 
onerar o Programa de trabalho: 10.301.1165.4156 (Apoio a Manutenção 
dos serviços de Mac Ambulatorial e Hospitalar na rede Municipal) estando 
a despesa assegurada pela nota de Empenho nº 2020nE04887, emitida 
em 14/08/2020 e Classificação Orçamentária: Fonte - 104; Detalhamento 
de dotação: 2020dd04347; natureza de despesa: 44.40.42,:
dAtA dA AssInAturA: 23/10/2020.
VIGÊncIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Tocantins, podendo 
ser prorrogado, mediante termo aditivo, por solicitação do conVEnEntE 
devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes 
do seu término, desde que autorizada pela concEdEntE, de acordo 
com o art. 20 do decreto Estadual no 5.815, de 09 de maio de 2018, 
respeitado o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo as prorrogações 
e aditivos, de acordo com o art. 57 c/c art. 116, ambos da Lei 8.666/93.
sIGnAtÁrIos: LuIZ EdGAr LEÃo toLInI - secretário de Estado da 
saúde
AntonIo LuIZ PErEIrA sILVEIrA - Prefeito do Município de Goiatins - to. 
cLEAnE MAcHAdo fEItosA - secretária de saúde do Município de 
Goiatins/Gestora do fundo Municipal de saúde.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

1º tErMo AdItIVo Ao conVÊnIo/sEs/sAJ/dAcc/rEPAssE  
nº 107/2019
ProcEsso nº: 2019.30550.005817
concEdEntE: Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de 
Estado da saúde.
conVEnEntE: fundo Municipal de saúde de Aparecida do rio negro - to 
obJEto: Prorrogar “de ofício” por mais 378 (trezentos e setenta e oito) 
dias a vigência do convênio/ses/saj/dacc/repasse nº 107/2019 que tem por 
objeto a transferência de recursos financeiros para o Fundo Municipal de 
saúde de Aparecida do rio negro - to, visando aquisição de um veículo 
para atender as demandas do município.
dAtA dA AssInAturA: 20/10/2020.
VIGÊncIA: Para execução físico-financeira: 31/12/2021; para 
apresentação da prestação de contas: 30 (trinta dias) após o encerramento 
da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, 
conforme previsto no §5º, do art. 40, do decreto Estadual nº 5.815/2018.
sIGnAtÁrIos:
LuIZ EdGAr LEÃo toLInI - secretário de Estado da saúde
dEusIMAr PErEIrA dE AMorIM - Prefeito do Município de Aparecida 
do rio negro - to.
sEbAstIAnA LuZIA dA concEIÇÃo bAtIstA - secretária de saúde do 
Município de Aparecida do rio negro - to/Gestora do fundo Municipal 
de saúde.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

3º tErMo AdItIVo Ao conVÊnIo/sEs/sAJ/dcc/GconV/rEPAssE 
nº 061/2017
ProcEsso nº: 2017.30550.008880
concEdEntE: Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de 
Estado da saúde
conVEnEntE: Município de novo Acordo - to, por intermédio do fundo 
Municipal de saúde
obJEto: Prorrogação “de ofício” da vigência do convênio/ses/saj/dcc/
gconv/repasse nº 061/2017, o qual tem como objeto a transferência de 
recursos financeiros para o Município de Novo Acordo - TO, por intermédio 
do fundo Municipal de saúde, visando a aquisição de uma unidade móvel, 
veículo tipo ambulância, para transporte de pacientes usuários do sus 
do município referido, por mais 342 (trezentos e quarenta e dois) dias.
dAtA dA AssInAturA: 20/10/2020
VIGÊncIA: para execução físico-financeira: 31/12/2021; para 
apresentação da prestação de contas: 30 (trinta dias) após o encerramento 
da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, 
conforme previsto no §5º, art. 40, do decreto Estadual nº 5.815/2018.
sIGnAtÁrIos: LuIZ EdGAr LEÃo toLInI - secretário de Estado da 
saúde
ELson LIno dE AGuIAr fILHo - Prefeito do Município de novo 
Acordo - to
IsAEL dE AndrAdE AZEVEdo - secretário de saúde do Município de 
novo Acordo -to/Gestor do fundo Municipal de saúde

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR 
AO CONTRATO Nº 200/2017

ProcEsso: 2018.30550.006401
contrAtAntE: sEcrEtArIA EstAduAL dE sAÚdE - sEs
contrAtAdA: tEcnoMÉdIcA coMÉrcIo E AssIstÊncIA tÉcnIcA 
HosPItALAr LtdA-ME.
obJEto: o PrEsEntE InstruMEnto tEM coMo obJEto A 
ProrroGAÇÃo dE PrAZo E VALor Ao contrAto nº 200/2017, 
conforME consIdErAÇÕEs AbAIXo:
fIcA ALtErAdA A “cLÁusuLA dÉcIMA quArtA - dA VIGÊncIA 
contrAtuAL”, VIsAndo ProrroGAr Por MAIs 12 (doZE) 
MEsEs o suPrAMEncIonAdo contrAto, dEstA forMA, PAssA 
A VIGÊncIA A sEr dE 26 dE outubro dE 2020 A 26 dE outubro 
dE 2021.
dotAÇÃo orÇAMEntÁrIA: 10.302.1165.4113
fontE: 250
ELEMEnto dE dEsPEsAs: 33.90.39
VALor: r$ 335.331,12 (trEZEntos E trIntA E cInco MIL, 
trEZEntos E trIntA E uM rEAIs E doZE cEntAVos).
dAtA dA AssInAturA: 26/10/2020
sIGnAtÁrIos: LuIZ EdGAr LEÃo toLInI - P/contrAtAntE
tEcnoMÉdIcA coMÉrcIo E AssIstÊncIA tÉcnIcA HosPItALAr 
LtdA-ME - P/contrAtAdA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2020/30550/005311

A coMIssÃo PErMAnEntE dE LIcItAÇÃo dA 
sEcrEtArIA dE EstAdo dA sAÚdE do EstAdo do tocAntIns 
na competência de Órgão Gerenciador, conforme prevê o decreto federal  
nº 7.892/2013, registrar Intenção de registro de Preços para aquisição 
de MEdIcAMEntos cArdIoVAscuLArEs, 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.

mailto:airp.sesauto@gmail.com
mailto:airp.sesauto@gmail.com
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o prazo para manifestação de interesse em participar do 
presente registro é de 08 (oito) dias úteis após a publicação no diário 
Oficial do Estado do Tocantins.

Maiores informações poderão ser obtidas na SES/CPL que fica 
localizada na Av. ns 01, AAno, Praça dos Girassóis, s/n, Palmas/to,  
cEP: 77.015-007 ou através dos telefones: (063) 3218-1715/1722.

Palmas/to, 26 de outubro de 2020.

MAurÍcIo MAttos MEndonÇA
Presidente da comissão Permanente de Licitação

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2020.30550.006191

A coMIssÃo PErMAnEntE dE LIcItAÇÃo dA sEcrEtArIA 
dE EstAdo dA sAÚdE do EstAdo do tocAntIns na competência 
de Órgão Gerenciador, conforme prevê o decreto federal nº 7.892/2013 
e decreto Estadual nº 6.081/2020, vem registrar Intenção de registro 
de Preços para aquisição de PLAcA bLoquEAdA, tIPo ALcP, para 
atender o serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital Geral de 
Palmas, 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 08 (oito) dias úteis após a publicação no diário 
Oficial do Estado do Tocantins.

Maiores informações poderão ser obtidas na SES/CPL que fica 
localizada na Av. ns 01, AAno, Praça dos Girassóis, s/n, Palmas/to,  
cEP: 77.015-007 ou através dos telefones: (063) 3218-1715/1722.

Palmas/to, 20 de outubro de 2020.

MAurÍcIo MAttos MEndonÇA
Presidente da comissão Permanente de Licitação

AVISO REAbERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2020
HorÁrIo dE brAsÍLIA

A secretaria de Estado da saúde/to, através da comissão 
Permanente de Licitação, torna público que às 08h30min do dia 18 de 
novembro de 2020 realizará a reabertura da licitação em tela, que visa o 
registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higienização 
destinados a atender a secretária da saúde, unidades Anexas e 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, conforme especificações 
técnicas contidas no edital e seus anexos. O edital retificado encontra-se 
disponível na internet, nos seguintes sites: www.saude.to.gov.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelos telefones: (63) 3218-
1722/1715/3247. (Processo nº 2018/30550/005272). Pregoeira: rubisléia 
ramos Pereira Mesquita.

Palmas, 26 de outubro de 2020.

Maurício Mattos Mendonça
Presidente da comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚbLICA

PORTARIA SSP Nº 493, DE 13 DE OUTUbRO DE 2020.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGurAnÇA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 195 - nM, de 1º de fevereiro de 2019, do chefe 
do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, 
§1º, incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, c/c art. 16, 
da Lei 3.421/19 e art. 258, da Lei 3.461/19, com as alterações incluídas 
pela Lei 3.608/19,

considerando que 30 (trinta) dias de férias do servidor 
mencionado adiante, referente ao período aquisitivo 2016/2017, foram 
suspensas, por necessidade do serviço, por intermédio da Portaria 
SECIJU/TO Nº 380, de 13 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial 
nº 4.911, de 17/07/2017;

considerando a solicitação do superintendente de segurança 
Integrada, por intermédio da Proposta de Portaria nº 010/2020;

rEsoLVE:

AutorIZAr o servidor HÉLIo PErEIrA MArquEs, agente de polícia, 
matrícula nº 499976-2, a gozar 30 (trinta) dias de férias suspensas, por 
necessidade do serviço, referentes ao período aquisitivo de 2016/2017, 
no período de 04/01/2021 a 02/02/2021.

Palmas/to, 13 de outubro de 2020.

crIstIAno bArbosA sAMPAIo
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 507, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGurAnÇA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato 195 - nM, de 1º de fevereiro de 2019, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, o art. 16, da Lei 
3.421, de 08 de março de 2019, e o art. 258, da Lei 3.461, de 25 de abril 
de 2019, alterados pela Lei 3.608, de 18 de dezembro de 2019;

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr os servidores GEorGIAnA fErrEIrA 
RAMOS, Perito Oficial - Área 12, matrícula nº 872882-2 e RONIVALDO 
VELOSO PUGAS, Perito Oficial - Área 15, matrícula nº 11644729-1, 
para sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem o encargo de 
fiscal e suplente do contrato nº 017/2020, respectivamente, referente à 
aquisição de Kits de reagentes para atender as necessidades da seção 
de Genética forense do Instituto de criminalística de Palmas-to.

Art. 2º São atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito ao núcleo de contratos sobre tais eventos;

III - determinar providência de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes; comunicar, imediatamente, por meio de relatório 
ao núcleo de contratos para 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 do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para o Núcleo de Contratos 
para apreciação das providências;

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e ou recebimentos dos materiais;

mailto:airp.sesauto@gmail.com
mailto:airp.sesauto@gmail.com
http://www.saude.to.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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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 as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no artigo 
69, da Lei federal nº 8.666/93.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

crIstIAno bArbosA sAMPAIo
secretário de Estado da segurança Pública

TERMO CESSÃO DE USO DE IMÓVEL

ProcEsso: 2020/31000/001839
cEdEntE: secretaria da segurança Pública do tocantins
cEssIonÁrIA: Polícia Militar do Estado do tocantins
obJEto: A cessão de uso de parte de uma área física do imóvel da 
secretaria da segurança Pública do Estado do tocantins, onde funciona 
a 64ª delegacia de Polícia civil de dois Irmãos-to.
VIGÊncIA: terá a vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.
dAtA dA AssInAturA: 22/10/2020
sIGnAtÁrIos: cristiano barbosa sampaio - secretário
Jaizon Veras barbosa - comandante-Geral da PMto

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: 2020/31000/001528
contrato nº: 055/2017
termo Aditivo: 3º
número automático do siafe/to: 03101536
contratante: secretaria da segurança Pública
contratada: Maria José da silva ferreira
cPf: 984.739.641-87
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato supracitado, 
referente à locação do imóvel onde abriga a 49ª delegacia de Polícia civil 
e a 50ª delegacia de Polícia civil de Pedro Afonso-to.
Valor mensal: r$ 2.513,00 (dois mil, quinhentos e treze reais)
natureza da despesa: 3.3.90.36
fonte de recursos: 0100
data de assinatura: 18/09/2020
Vigência: 20/09/2020 à 19/09/2021
signatários: cristiano barbosa sampaio - secretário
Maria José da silva ferreira - Locadora

DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

PORTARIA DGPC Nº 416, DE 30 DE SETEMbRO DE 2020.

A dELEGAdA-GErAL dA PoLÍcIA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe conferem o art. 144, §4º, da carta Magna federal, o art. 116, da 
constituição do Estado do tocantins, o Ato nº 2.020 - nM, de 21 de Agosto 
de 2019, e o art. 118, inciso XIX, do decreto nº 5.979, de 12 de Agosto de 
2019, visando atender aos princípios basilares da Administração Pública 
e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço público;

considerando que o inciso XIX do artigo 118, do regimento 
Interno da secretaria da segurança Pública (anexo único ao decreto 
nº 5.979, de 12 de Agosto de 2019), dispõe ser competente, a 
delegada-Geral da Polícia civil, para expedir atos referentes a férias, 
como suspensão, interrupção e estabelecimento, de policiais civis e de 
servidores administrativos, lotados em órgãos subordinados à delegacia-
Geral da Polícia civil;

considerando que as férias do servidor, adiante nominado foram 
suspensas, através da PortArIA ssP nº 1033, de 19 de setembro de 
2018, publicada na edição do Diário Oficial nº 5.209, de 01 de outubro 
de 2018, em face da necessidade do serviço, e com fulcro no art. 58, da 
Lei 3.461, de 2019 (Estatuto dos Policiais civis do Estado do tocantins);

considerando a Proposta de Portaria nº 094/2020 - dPc, 
sGd: 2020/31009/076504, oriundo da diretoria de Polícia da capital, 
pertencente à estrutura da delegacia-Geral da Polícia civil, resolve:

concEdEr a fruição de 30 (trinta) dias de férias a servidora 
tÂMArA KÁssIA dA sILVA MELo Analista em desenvolvimento social, 
matrícula 11156333-1, no período de 16/11/2020 e 15/12/2020 referente 
ao período aquisitivo 2017/2018, as quais foram suspensas por intermédio 
da PortArIA ssP nº 1033, de 19 de setembro de 2018, publicada na 
edição do Diário Oficial nº 5.209, de 01 de outubro de 2018.

Palmas/to, 30 de setembro de 2020.

rAIMundA bEZErrA dE souZA
delegada-Geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 418, DE 08 DE OUTUbRO DE 2020.

A dELEGAdA-GErAL dA PoLÍcIA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe conferem o art. 144, §4º, da carta Magna federal, o art. 116, da 
constituição do Estado do tocantins, Ato nº 2.020 - nM, de 21 de agosto de 
2019, visando atender aos princípios basilares da Administração Pública 
e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço público,

considerando o artigo 118, inciso XIX, do decreto nº 5.979, de 
12 de agosto de 2019 (regimento Interno da secretaria da segurança 
Pública do Estado do tocantins), o qual estabelece que compete a 
delegada-Geral da Polícia civil expedir atos referentes a férias, como 
suspensão, interrupção e estabelecimento, de policiais civis e de 
servidores administrativos, lotados em órgãos subordinados à delegacia-
Geral da Polícia civil;

Considerando a necessidade de retificação da Portaria DGPC 
Nº 384, de 31 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial nº 5.689, de 
21 de setembro de 2020, resolve:

Art. 1º rEtIfIcAr a PortArIA dGPc nº 384, dE 31 dE 
AGOSTO DE 2020, publicada no Diário Oficial nº 5.689, de 21 de setembro 
de 2020, do servidor roGEr KEnEWItZ, delegado de Polícia, matrícula 
nº 897714-2, na parte textual;

onde se lê:
“...no período de 08/09/2020 e 12/10/2020 referente ao período 

aquisitivo 2008/2009...”

Leia-se:
“...no período de 08/09/2020 e 07/10/2020 referente ao período 

aquisitivo 2008/2009...”

Palmas/to, 08 de outubro de 2020.

rAIMundA bEZErrA dE souZA
delegada-Geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 427, DE 08 DE OUTUbRO DE 2020.

A dELEGAdA-GErAL dA PoLÍcIA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe conferem o art. 144, §4º, da carta Magna federal, o art. 116, da 
constituição do Estado do tocantins, o Ato nº 2.020 - nM, de 21 de Agosto 
de 2019, e o art. 118, inciso XIX, do decreto nº 5.979, de 12 de Agosto de 
2019, visando atender aos princípios basilares da Administração Pública 
e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço público;

considerando que o inciso XIX, do artigo 118, do regimento 
Interno da secretaria da segurança Pública (anexo único ao decreto  
nº 5.979, de 12 de Agosto de 2019), dispõe ser competente, a 
delegada-Geral da Polícia civil, para expedir atos referentes a férias, 
como suspensão, interrupção e estabelecimento, de policiais civis e de 
servidores administrativos, lotados em órgãos subordinados à delegacia-
Geral da Polícia civil;

considerando que as férias do servidor, adiante nominado foram 
suspensas, através da PortArIA ssP nº 813, de 27 de junho de 2014, 
publicada na edição do Diário Oficial nº 4.162, de 04 de julho de 2014, em 
face da necessidade do serviço, e com fulcro no art. 58, da Lei 3.461, de 
2019 (Estatuto dos Policiais civis do Estado do tocantins);

considerando a Proposta de Portaria nº 095/2020 - dPc,  
sGd: 2020/31009/080117 oriundo da diretoria de Polícia da capital - 
dPc, pertencente à estrutura da delegacia-Geral da Polícia civil, resolve:
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concEdEr a fruição de 15 (quinze) dias de férias a servidora 
rAIMundo cLAudIo dE PAuLA bAtIstA delegado de Polícia, matrícula 
233411-5, no período de 23/11/2020 e 07/12/2020 referente ao período 
aquisitivo 2013/2014, as quais foram suspensas por intermédio da 
PortArIA ssP nº 813, de 27 de junho de 2014, publicada na edição 
do Diário Oficial nº 4.162, de 04 de julho de 2014.

Palmas/to, 08 de outubro de 2020.

rAIMundA bEZErrA dE souZA
delegada-Geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 430, DE 19 DE OUTUbRO DE 2020.

A dELEGAdA-GErAL dA PoLÍcIA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe conferem o art. 144, §4º, da carta Magna federal, o art. 116, da 
constituição do Estado do tocantins, o Ato nº 2.020 - nM, de 21 de Agosto 
de 2019, e o art. 118, inciso XIX, do decreto nº 5.979, de 12 de Agosto de 
2019, visando atender aos princípios basilares da Administração Pública 
e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço público;

considerando que o inciso XIX, do artigo 118, do regimento 
Interno da secretaria da segurança Pública (anexo único ao decreto  
nº 5.979, de 12 de Agosto de 2019), dispõe ser competente, a 
delegada-Geral da Polícia civil, para expedir atos referentes a férias, 
como suspensão, interrupção e estabelecimento, de policiais civis e de 
servidores administrativos, lotados em órgãos subordinados à delegacia-
Geral da Polícia civil;

considerando que as férias do servidor, adiante nominado 
foram suspensas, através da PortArIA ssP nº 905, de 27 de agosto 
de 2019, publicada na edição do Diário Oficial nº 5.431, de 30 de agosto 
de 2019, em face da necessidade do serviço, e com fulcro no art. 58, da 
Lei 3.461, de 2019 (Estatuto dos Policiais civis do Estado do tocantins);

considerando a Proposta de Portaria nº 096/2020 - dPc, 
sGd: 2020/31009/082666, oriundo da diretoria de Polícia da capital, 
pertencente à estrutura da delegacia-Geral da Polícia civil, resolve:

concEdEr a fruição de 06 (seis) dias de férias a servidora 
MArIA APArEcIdA duArtE cAMPos, matrícula nº 917865-3 no período 
de 01/11/2020 e 06/11/2020 referente ao período aquisitivo 2018/2019, 
as quais foram suspensas por intermédio da PortArIA ssP nº 905, de 
27 de agosto de 2019, publicada na edição do Diário Oficial nº 5.431, de 
30 de agosto de 2019.

Palmas/to, 19 de outubro de 2020.

rAIMundA bEZErrA dE souZA
delegada-Geral da Polícia civil

CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

PORTARIA COGER Nº 132, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

o corrEGEdor-GErAL dA sEGurAnÇA PÚbLIcA do 
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 129, da Lei 
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, (Estatuto dos servidores da Polícia civil 
do Estado do tocantins) c/c o art. 125, inciso VI, do decreto nº 5.979, de 
12 de agosto de 2019 (regimento Interno da secretaria da segurança 
Pública do Estado do tocantins) e o art. 4º, inciso VI, do anexo único à 
Portaria ssP nº 1.050, de 19 de outubro de 2016 (regimento Interno da 
corregedoria-Geral da Polícia civil do Estado do tocantins);

CONSIDERANDO as informações contidas no relatório final 
referente à correição Extraordinária realizada na divisão Especializada 
de repressão à corrupção - dEcor (sGd: 2020/31009/070656; 
2020/31009/084072), no qual foram constatadas supostas irregularidades 
pela ausência de impulsionamento de procedimentos em tramitação 
naquela unidade, bem como pela inobservância das normas de declínio 
de atribuição previstas no regimento Interno da secretaria da segurança 
Pública em relação a dezenas de inquéritos policiais, inclusive de 
competência federal, condutas que configuram, em tese, a prática das 
infrações disciplinares tipificadas nos artigos 97 c/c art. 96, incisos I e XXIX, 
e 98, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 3.461/2019, tendo como suposto autor 
o servidor policial civil identificado pela matrícula nº 63670-2;

consIdErAndo que a Administração Pública deve 
obediência aos princípios constitucionais administrativos explícitos e 
implícitos, tais como legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, indisponibilidade e supremacia do interesse público, publicidade, 
eficiência e economia processual, bem como a razoável duração do 
processo;

consIdErAndo a necessidade e importância da prestação 
dos serviços deste Órgão correicional à sociedade;

consIdErAndo as normas constitucionais insculpidas no 
art. 5º, incisos LIII, LIV e LV, e no art. 37, todos da constituição federal, 
bem como o disposto no art. 179, caput, da Lei nº 3.461, de 25 de abril 
de 2019, que garantem ao imputado o direito ao devido processo legal 
e à ampla defesa;

consIdErAndo o poder-dever disciplinar da Administração 
Pública, que lhe confere a prerrogativa de apurar infrações e aplicar 
penalidades aos servidores públicos;

consIdErAndo que o servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, nos 
termos do art. 87, da Lei n. 3.461, de 25 de abril de 2019;

consIdErAndo o disposto no art. 178, §3º, da Lei nº 3.461, 
de 25 de abril de 2019, que trata da publicação do ato de instauração 
da sindicância no Diário Oficial ou boletim interno da Secretaria da 
segurança Pública;

rEsoLVE:

I - InstAurAr sIndIcÂncIA dEcIsÓrIA nº: 025/2020, para 
apurar a conduta do servidor Policial civil - Matrícula nº: 63670-2, em 
razão da suposta prática das transgressões disciplinares tipificadas, em 
tese, nos artigos 97 c/c art. 96, incisos I e XXIX, e 98, inciso II, alínea “a”, 
da Lei nº 3.461/2019 (Estatuto dos servidores da Policia civil do Estado 
do tocantins), e demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;

II - convocar Lucélia Maria Marques bento, matrícula  
nº 847292-2, delegada de Polícia de classe Especial - corregedora 
Adjunta, designada pelo Ato nº 699 - dsG, de 10 de julho de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5640, de 10 de julho de 2020, 
para, sob sua presidência, atuar no referido procedimento;

III - determinar o prazo estabelecido no artigo 183, da Lei  
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, para conclusão da referida sindicância 
decisória;

IV - dê-se ciência à Gerência de Gestão de Pessoas para as 
anotações cabíveis;

V - PubLIquE-sE.

Palmas - to, 21 de outubro de 2020.

ronAn ALMEIdA souZA
corregedor-Geral da segurança Pública

PORTARIA COGER Nº 133, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

o corrEGEdor-GErAL dA sEGurAnÇA PÚbLIcA do 
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 129, da Lei 
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, (Estatuto dos servidores da Polícia civil 
do Estado do tocantins) c/c o art. 125, inciso VI, do decreto nº 5.979, de 
12 de agosto de 2019 (regimento Interno da secretaria da segurança 
Pública do Estado do tocantins) e o art. 4º, inciso VI, do anexo único à 
Portaria ssP nº 1.050, de 19 de outubro de 2016 (regimento Interno da 
corregedoria-Geral da Polícia civil do Estado do tocantins);

CONSIDERANDO as informações contidas no relatório final 
referente à correição Extraordinária realizada na divisão Especializada 
de repressão à corrupção - dEcor (sGd: 2020/31009/070656; 
2020/31009/084089), no qual foram constatadas supostas irregularidades 
pela ausência de impulsionamento de procedimentos em tramitação 
naquela unidade, bem como pela inobservância das normas de declínio 
de atribuição previstas no regimento Interno da secretaria da segurança 
Pública em relação a dezenas de inquéritos policiais, inclusive de 
competência federal, condutas que configuram, em tese, a prática das 
infrações disciplinares tipificadas nos artigos 97 c/c art. 96, incisos I e XXIX, 
e 98, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 3.461/2019, tendo como suposto autor 
o servidor policial civil identificado pela matrícula nº 38171-1;
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consIdErAndo que a Administração Pública deve 
obediência aos princípios constitucionais administrativos explícitos e 
implícitos, tais como legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, indisponibilidade e supremacia do interesse público, publicidade, 
eficiência e economia processual, bem como a razoável duração do 
processo;

consIdErAndo a necessidade e importância da prestação 
dos serviços deste Órgão correicional à sociedade;

consIdErAndo as normas constitucionais insculpidas no 
art. 5º, incisos LIII, LIV e LV, e no art. 37, todos da constituição federal, 
bem como o disposto no art. 179, caput, da Lei nº 3.461, de 25 de abril 
de 2019, que garantem ao imputado o direito ao devido processo legal 
e à ampla defesa;

consIdErAndo o poder-dever disciplinar da Administração 
Pública, que lhe confere a prerrogativa de apurar infrações e aplicar 
penalidades aos servidores públicos;

consIdErAndo que o servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, nos 
termos do art. 87, da Lei nº 3.461, de 25 de abril de 2019;

consIdErAndo o disposto no art. 178, §3º, da Lei nº 3.461, 
de 25 de abril de 2019, que trata da publicação do ato de instauração 
da sindicância no Diário Oficial ou boletim interno da Secretaria da 
segurança Pública;

rEsoLVE:

I - InstAurAr sIndIcÂncIA dEcIsÓrIA nº: 026/2020, para 
apurar a conduta do servidor Policial civil - Matrícula nº: 38171-1, em 
razão da suposta prática das transgressões disciplinares tipificadas, em 
tese, nos artigos 97 c/c art. 96, incisos I e XXIX, e 98, inciso II, alínea “a”, 
da Lei nº 3.461/2019 (Estatuto dos servidores da Policia civil do Estado 
do tocantins), e demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;

II - convocar Elírio Putton Júnior, delegado de Polícia de classe 
Especial - corregedor Adjunto, designado pela PortArIA ssP nº 1130, 
de 22 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado  
nº 5.489, de 22 de novembro de 2019, para, sob sua presidência, atuar 
no referido procedimento;

III - determinar o prazo estabelecido no artigo 183, da Lei  
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, para conclusão da referida sindicância 
decisória;

IV - dê-se ciência à Gerência de Gestão de Pessoas para as 
anotações cabíveis;

V - PubLIquE-sE.

Palmas - to, 21 de outubro de 2020.

ronAn ALMEIdA souZA
corregedor-Geral da segurança Pública

PORTARIA COGER Nº 134, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

o corrEGEdor-GErAL dA sEGurAnÇA PÚbLIcA do 
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 129, da Lei 
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, (Estatuto dos servidores da Polícia civil 
do Estado do tocantins) c/c o art. 125, inciso VI, do decreto nº 5.979, de 
12 de agosto de 2019 (regimento Interno da secretaria da segurança 
Pública do Estado do tocantins) e o art. 4º, inciso VI, do anexo único à 
Portaria ssP nº 1.050, de 19 de outubro de 2016 (regimento Interno da 
corregedoria-Geral da Polícia civil do Estado do tocantins);

CONSIDERANDO as informações contidas no relatório final 
referente à correição Extraordinária realizada na divisão Especializada 
de repressão à corrupção - dEcor (sGd 2020/31009/070656; 
2020/31009/084099), no qual foram constatadas supostas irregularidades 
pela ausência de impulsionamento de procedimentos em tramitação 
naquela unidade, bem como pela inobservância das normas de declínio 
de atribuição previstas no regimento Interno da secretaria da segurança 
Pública em relação a dezenas de inquéritos policiais, inclusive de 
competência federal, condutas que configuram, em tese, a prática das 
infrações disciplinares tipificadas nos artigos 97 c/c art. 96, incisos I e XXIX, 
e 98, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 3.461/2019, tendo como suposto autor 
o servidor policial civil identificado pela matrícula nº 985706-3;

consIdErAndo que a Administração Pública deve 
obediência aos princípios constitucionais administrativos explícitos e 
implícitos, tais como legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, indisponibilidade e supremacia do interesse público, publicidade, 
eficiência e economia processual, bem como a razoável duração do 
processo;

consIdErAndo a necessidade e importância da prestação 
dos serviços deste Órgão correicional à sociedade;

consIdErAndo as normas constitucionais insculpidas no 
art. 5º, incisos LIII, LIV e LV, e no art. 37, todos da constituição federal, 
bem como o disposto no art. 179, caput, da Lei nº 3.461, de 25 de abril 
de 2019, que garantem ao imputado o direito ao devido processo legal 
e à ampla defesa;

consIdErAndo o poder-dever disciplinar da Administração 
Pública, que lhe confere a prerrogativa de apurar infrações e aplicar 
penalidades aos servidores públicos;

consIdErAndo que o servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, nos 
termos do art. 87, da Lei n. 3.461, de 25 de abril de 2019;

consIdErAndo o disposto no art. 178, §3º, da Lei nº 3.461, 
de 25 de abril de 2019, que trata da publicação do ato de instauração 
da sindicância no Diário Oficial ou boletim interno da Secretaria da 
segurança Pública;

rEsoLVE:

I - InstAurAr sIndIcÂncIA dEcIsÓrIA nº: 027/2020, para 
apurar a conduta do servidor Policial civil - Matrícula nº: 985706-3, em 
razão da suposta prática das transgressões disciplinares tipificadas, em 
tese, nos artigos 97 c/c art. 96, incisos I e XXIX, e 98, inciso II, alínea “a”, 
da Lei nº 3.461/2019 (Estatuto dos servidores da Policia civil do Estado 
do tocantins), e demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;

II - convocar Lucélia Maria Marques bento, matrícula  
nº 847292-2, delegada de Polícia de classe Especial - corregedora 
Adjunta, designada pelo Ato nº 699 - dsG, de 10 de julho de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5640, de 10 de julho de 2020, 
para, sob sua presidência, atuar no referido procedimento;

III - determinar o prazo estabelecido no artigo 183, da Lei  
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, para conclusão da referida sindicância 
decisória;

IV - dê-se ciência à Gerência de Gestão de Pessoas para as 
anotações cabíveis;

V - PubLIquE-sE.

Palmas - to, 21 de outubro de 2020.

ronAn ALMEIdA souZA
corregedor-Geral da segurança Pública

PORTARIA COGER Nº 135, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

o corrEGEdor-GErAL dA sEGurAnÇA PÚbLIcA do 
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 129, da Lei 
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, (Estatuto dos servidores da Polícia civil 
do Estado do tocantins) c/c o art. 125, inciso VI, do decreto nº 5.979, de 
12 de agosto de 2019 (regimento Interno da secretaria da segurança 
Pública do Estado do tocantins) e o art. 4º, inciso VI, do anexo único à 
Portaria ssP nº 1.050, de 19 de outubro de 2016 (regimento Interno da 
corregedoria-Geral da Polícia civil do Estado do tocantins);

CONSIDERANDO as informações contidas no relatório final 
referente à correição Extraordinária realizada na divisão Especializada 
de repressão à corrupção - dEcor (sGd 2020/31009/070656; 
2020/31009/084116), no qual foram constatadas supostas irregularidades 
pela ausência de impulsionamento de procedimentos em tramitação 
naquela unidade, bem como pela inobservância das normas de declínio 
de atribuição previstas no regimento Interno da secretaria da segurança 
Pública em relação a dezenas de inquéritos policiais, inclusive de 
competência federal, condutas que configuram, em tese, a prática das 
infrações disciplinares tipificadas nos artigos 97 c/c art. 96, incisos I e 
XXIX, e 98, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 3.461/2019, tendo como suposto 
autor o servidor policial civil identificado pela matrícula nº 11589655-1;
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consIdErAndo que a Administração Pública deve 
obediência aos princípios constitucionais administrativos explícitos e 
implícitos, tais como legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, indisponibilidade e supremacia do interesse público, publicidade, 
eficiência e economia processual, bem como a razoável duração do 
processo;

consIdErAndo a necessidade e importância da prestação 
dos serviços deste Órgão correicional à sociedade;

consIdErAndo as normas constitucionais insculpidas no 
art. 5º, incisos LIII, LIV e LV, e no art. 37, todos da constituição federal, 
bem como o disposto no art. 179, caput, da Lei nº 3.461, de 25 de abril 
de 2019, que garantem ao imputado o direito ao devido processo legal 
e à ampla defesa;

consIdErAndo o poder-dever disciplinar da Administração 
Pública, que lhe confere a prerrogativa de apurar infrações e aplicar 
penalidades aos servidores públicos;

consIdErAndo que o servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, nos 
termos do art. 87, da Lei nº 3.461, de 25 de abril de 2019;

consIdErAndo o disposto no art. 178, §3º, da Lei nº 3.461, 
de 25 de abril de 2019, que trata da publicação do ato de instauração 
da sindicância no Diário Oficial ou boletim interno da Secretaria da 
segurança Pública;

rEsoLVE:

I - InstAurAr sIndIcÂncIA dEcIsÓrIA nº: 028/2020, para 
apurar a conduta do servidor Policial civil - Matrícula nº: 11589655-1, em 
razão da suposta prática das transgressões disciplinares tipificadas, em 
tese, nos artigos 97 c/c art. 96, incisos I e XXIX, e 98, inciso II, alínea “a”, 
da Lei nº 3.461/2019 (Estatuto dos servidores da Policia civil do Estado 
do tocantins), e demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;

II - convocar Elírio Putton Júnior, delegado de Polícia de classe 
Especial - corregedor Adjunto, designado pela PortArIA ssP nº 1130, 
de 22 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado  
nº 5.489, de 22 de novembro de 2019, para, sob sua presidência, atuar 
no referido procedimento;

III - determinar o prazo estabelecido no artigo 183, da Lei  
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, para conclusão da referida sindicância 
decisória;

IV - dê-se ciência à Gerência de Gestão de Pessoas para as 
anotações cabíveis;

V - PubLIquE-sE.

Palmas - to, 21 de outubro de 2020.

ronAn ALMEIdA souZA
corregedor-Geral da segurança Pública

ADETUC

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚbLICO Nº 02/2020/GAbPRES/ADETUC

31ª feira nacional de Artesanato - Expominas - belo Horizonte/MG.

A Agência do desenvolvimento do turismo, cultura e Economia 
criativa - Adetuc em consonância com a coordenação nacional 
do Programa do Artesanato brasileiro (PAb), da subsecretaria de 
desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo 
e Artesanato, da secretaria de desenvolvimento da Indústria, comércio, 
serviços e Inovação, do Ministério da Economia, e em conformidade 
com as diretrizes estabelecidas nas Portarias nº 29/2010, nº 8/2012,  
nº 26/2012 e nº 1007/2018, torna público o processo de seleção de 
artesãos e entidades representativas interessados em participar da 31ª 
feira nacional de Artesanato, em belo Horizonte - MG. A seleção pública 
será regida por este Edital e pela legislação aplicável.

1. do obJEto:

1.1. o presente edital tem por objeto a seleção de 07 (sete) 
artesãos individuais (pessoa física) e 07 (sete) entidades representativas 
de artesãos (pessoa jurídica), com suas respectivas produções, para 
ocupação de um espaço coletivo de 100m², para a divulgação e 
comercialização de produtos artesanais confeccionados por artesãos do 
Estado do tocantins, na 31ª feira nacional de Artesanato - Expominas - 
belo Horizonte, que acontecerá no Expominas, na Av. Amazonas, 6.200 
- Gameleira, belo Horizonte, no período de 1 a 6 de dezembro de 2020.

1.2. os selecionados deverão arcar com as despesas de:

• Hospedagem e alimentação em Belo Horizonte;

• Embalagem para o armazenamento dos produtos que estarão 
à venda.

1.3. serão custeadas pela AdEtuc as despesas de:

• Transporte rodoviário dos artesãos de Palmas/Belo Horizonte/
Palmas;

• Transporte das mercadorias dos artesãos e das entidades 
representativas (ida e volta);

• Diárias para o motorista que transportará as mercadorias e 
diária para o técnico do artesanato que coordenará as atividades no 
stand do tocantins.

1.4. os selecionados deverão estar em belo Horizonte/MG no 
dia 30 de novembro de 2020, até às 09:00 horas, para a organização dos 
standes, onde deverão permanecer até o término do evento e recolher as 
peças artesanais não comercializadas no dia 07 de dezembro de 2020.

2. dAs oPortunIdAdEs:

2.1. serão disponibilizadas para este edital 14 (quatorze) 
oportunidades, distribuídas da seguinte forma:

• 07 (vagas) vagas para artesãos individuais;

• 07 (vagas) vagas para entidades representativas. Destas 07 
(sete) vagas, 02 (duas) serão destinadas para associações de etnias 
indígenas e 02 (duas) para associações que trabalham com a matéria-
prima capim dourado. As outras 03 (três) vagas serão destinadas a 
entidades que representarão artesãos com tipologias variadas.

2.2.  serão selecionados artesãos e entidades representativas 
que produzam peças das seguintes tipologias:

1) Madeira; 2) cerâmica; 3) couro; 4) capim; 5) fibra;  
6) semente, casca, flores e folha, 7) cristal e Vitral.

3. dAs condIÇÕEs dE PArtIcIPAÇÃo:

3.1. Poderão participar da seleção:

3.1.1 o artesão individual (pessoa física):

a) com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data 
da inscrição;

b) cadastrado no sistema de Informações do Artesanato 
brasileiro (sIcAb);

c) que possuir carteira nacional do Artesão dentro do prazo 
de validade.

3.1.2 Entidades representativas/pessoa jurídica, cadastradas 
no sIcAb.

3.1.3 30% (trinta por cento) das vagas serão disponibilizadas 
para artesãos ou associações que não tenham participado das 2 (duas) 
últimas feiras com espaços disponibilizados pelo PAb.

3.1.4 no caso do percentual constante no item 3.1.3 não 
ser atingido, as vagas serão preenchidas pelos demais proponentes 
selecionados, seguindo o critério de maior pontuação.
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4. dAs InscrIÇÕEs:

4.1.  As inscrições serão realizadas no período de 29 de outubro 
a 09 de novembro de 2020, das seguintes formas:

• Presencialmente, na Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura 
e Economia criativa na Esplanada das secretarias - Praça dos Girassóis 
AAnnE, Prédio III, cEP: 77.001-002, Palmas - to, de segunda a sexta 
feira das 8h às 13h. Para tanto é obrigatório o agendamento através do 
telefone (63) 3218-1370.

• Por e-mail, encaminhar para artesanato@cultura.to.gov.br até às 23h59m 
do dia 09 de novembro de 2020, com o seguinte assunto: 31ª feira 
nacional de Artesanato de belo Horizonte e no corpo do e-mail informar 
o nome completo do interessado.

4.2. no ato da inscrição os interessados em participar da seleção 
deverão preencher, enviar ou entregar os seguintes documentos:

I - ArtEsÃo IndIVIduAL (PEssoA fÍsIcA):

• Formulário de inscrição preenchido - Anexo I;

• Declaração de Adimplência junto à administração pública 
(Anexo II);

• Declaração de Inexistência de vínculo com a administração 
pública (Anexo III);

• Termo de Compromisso Pessoa Física (Anexo IV);

• Declaração de Cessão de Direito de Uso de Imagem (Anexo IX); 

• Número da Carteira do SICAB;

• Cópia do RG, CPF e comprovante de residência que tenha 
sido emitida há, pelo menos, três meses;

• Certidão Negativa de Contas emitida pelo TCE (https://www.
tce.to.gov.br/sistemas/acd-certidao-negativa-de-contas);

• Certidão Negativa de Contas emitida pelo TCU
( h t t p s : / / c o n t a s . t c u . g o v . b r / o r d s /

f?p=1660:3:15561515475274::::P3_tIPo:cPf);

• Certidão de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.

php);
• Fotos de todas as peças artesanais que pretende comercializar, 

em diferentes ângulos. Para as inscrições realizadas de forma presencial, 
as fotos poderão ser entregues em cd/dVd ou pen drive ou ainda na 
forma impressa.

II - EntIdAdEs rEPrEsEntAtIVAs (PEssoA JurÍdIcA):

• Formulário de inscrição preenchido - Anexo V;

• Carteira do SICAB ou na falta justificada, o nº de inscrição do 
associado/cooperado que irá representar a entidade;

• Cartão do CNPJ;

• Ata de eleição da Diretoria;

• Estatuto Social da entidade representativa;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (http://www.tst.jus.
br/certidao);

• Certidão de Regularidade do FGTS (https://consulta-crf.caixa.
gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf);

• Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Estadual (http://
www.sefaz.to.gov.br/empresa/certidao-e-situacao-fiscal/cnd---certidao-
negativa-de-debitos/);

• Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Municipal;

• Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal 
do brasil (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/
cndconjuntaInter/InformanIcertidao.asp?tipo=1);

• Certidão de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

• Documentos do Representante da Entidade, cópia (RG e CPF);

• Comprovante de endereço recente, da sede da entidade, que 
tenha sido emitido nos últimos três meses;

• A entidade representativa cujo representante legal não for o 
indicado para representá-la, deverá apresentar Procuração (Anexo VI), 
indicando quem a representará na feira;

• Termo de Compromisso para Entidades Representativas 
(Anexo VII);

• Carta de Anuência dos Artesãos Representados pela entidade 
(Anexo VIII);

• Declaração de Cessão de Direito de Uso de Imagem (Anexo IX); 

• Fotos de todas as peças artesanais que pretende 
comercializar, em diferentes ângulos. Para as inscrições realizadas 
de forma presencial, as fotos poderão ser entregues em cd/dVd ou  
pen drive ou ainda na forma impressa.

5. do ProcEsso dE sELEÇÃo

5.1. Após o encerramento do período de inscrição, conforme o 
cronograma previsto no subitem 6.2, terá início o processo de seleção, 
que será realizado pela comissão de Avaliação e seleção de Artesanato 
prevista no subitem 5.12, encarregada de analisar os dados constantes 
no formulário de inscrição, os documentos solicitados e as fotos dos 
produtos artesanais, de acordo com os seguintes critérios de pontuação:

tAbELA dE rEfErÊncIA PArA AVALIAÇÃo

1. referência à cultura popular (inspiração nos elementos da cultura local, com utilização de técnicas
e materiais regionais). 0 a 5

2. criatividade (originalidade, não seguindo as normas preestabelecidas). 0 a 5

3. Linguagem própria (estilo reconhecido como uma forma de expressão do autor). 0 a 5

4. tradição (matéria prima e modo de fazer que seja transmitido de geração em geração e representam o local). 0 a 5

5. Expressão contemporânea (peças com elementos de afirmação de um estilo de vida moderno). 0 a 5

    6. Inovação (utilização de técnicas de produção e materiais de forma inovadora). 0 a 5

   7. o proponente que demonstrar aproveitamento de resíduos ou outras formas de valorização de modo de vida 
sustentável, terá bônus de 01 ponto. observar item. 3.2 do Anexo I (pessoa física) e do Anexo V (pessoa jurídica). + 1

  8.
O proponente que apresentar material de suporte, embalagem, etiqueta e rótulo com identificação do artesão e/
ou associação, utilizando material reciclado terá bônus de 01 ponto. observar item. 3.4 do Anexo I (pessoa física) 
e do Anexo V (pessoa jurídica).

+ 1

  9. o proponente que não participou das duas últimas feiras terá bônus de 01 ponto. + 1

  10. Produto associado à cultura local (possuir atributos/características culturais da região ou com a iconografia 
do Estado). 0 a 5

obs.: será eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo, 
15 (quinze) pontos.

5.2. durante o processo de análise e avaliação das propostas, 
a comissão de Avaliação e seleção de Artesanato poderá recomendar 
adequações ou solicitar comprovações das informações fornecidas pelos 
participantes.

5.3. no dia 13 de novembro de 2020 será divulgada a lista 
provisória no Diário Oficial do Tocantins e no site da Adetuc: www.adetuc.
to.gov.br, com os nomes dos participantes selecionados, por ordem de 
classificação.

5.4. no dia 19 de novembro de 2020 será divulgada a lista 
definitiva no diário oficial do tocantins e no site da Adetuc: www.
adetuc.to.gov.br, com os nomes dos participantes classificados, por 
ordem de pontuação, sendo que aqueles que ficarem fora do número 
de oportunidades oferecidas poderão ser chamados caso surjam vagas, 
respeitada a ordem de classificação.

5.5. Caso o número de interessados classificados não atinja 
o número de oportunidades oferecidas, ficará a critério da Comissão 
de Avaliação e seleção de Artesanato, a seleção de outros artesãos ou 
entidades representativas, que deverão atender ao estabelecido no item 3.1,  
até ser atingido o quantitativo de oportunidades disponibilizado no  
item 2.1 neste Edital.
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5.6. no caso da impossibilidade de comparecimento ou 
ausência de confirmação da participação, o candidato selecionado será 
automaticamente considerado desistente e o candidato que se classificou 
na sequência da ordem de pontuação será convocado como substituto da 
vaga. caso as vagas para associações de etnias indígenas, não forem 
preenchidas, automaticamente serão incluídas as associações que se 
classificarem na sequência da ordem de pontuação.

5.7. Em caso de empate obterá melhor colocação quem tiver 
maior pontuação nos seguintes quesitos, nesta ordem:

• Para os artesãos individuais e entidades representativas de 
artesãos:

5.7.1. tradição (item de avaliação nº 4);

5.7.2. referência à cultura popular (item de avaliação nº 1).

5.7.3. Produto associado à cultura local (item de avaliação nº 10).

5.8. caso nenhum dos critérios acima elencados promova o 
desempate, será considerado como critério final de desempate a idade do 
participante, no caso de artesão individual, dando-se preferência àquele 
com idade mais avançada, e no caso de entidades, levar-se-á em conta 
a que tiver maior número de associados.

5.9. A comissão de Avaliação e seleção de Artesanato 
será composta por 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, 
representantes da Adetuc.

5.10. os membros titulares e suplentes da comissão de 
Avaliação e seleção de Artesanato para a 31ª feira nacional de Artesanato 
de belo Horizonte não poderão concorrer a este Edital.

6. dA VIGÊncIA do EdItAL dE cHAMAMEnto PÚbLIco:

6.1. o prazo de vigência do edital será de 28 de outubro a 11 
de dezembro de 2020.

6.2. cronoGrAMA
AtIVIdAdE dAtA

data da publicação do Edital de chamamento Público. 28/10/2020

data da Publicação da Portaria da comissão de Avaliação e seleção de Artesanato para a 31ª feira nacional 
de Artesanato de belo Horizonte 28/10/2020

Prazo para recebimento dos formulários de inscrição e apresentação da documentação exigida. 29/10 a 09/11/2020

Análise e avaliação dos formulários. 10 e 11/11/2020

divulgação da lista provisória. 13/11/2020

Prazo para encaminhamento de recurso. 16/11/2020

Prazo para análise do recurso. 17/11/2020

Divulgação da lista definitiva da seleção. 19/11/2020

Entrega das peças artesanais das propostas selecionadas 26 e 27/11/2020

Período da feira 01 a 06/12/2020

devolução das peças não comercializadas 10 e 11/12/2020

7. dos rEcursos

7.1. os participantes do chamamento que se sentirem 
prejudicados podem recorrer, no prazo de 01 dia, após o resultado 
provisório.

7.2. os interessados em apresentar recursos ao resultado 
provisório devem utilizar o formulário Anexo X por meio de qualquer uma 
das formas estabelecidas no item 4.1 deste chamamento.

7.3. os recursos serão analisados pela comissão de Avaliação 
e seleção de Artesanato e serão submetidas à Presidência da Adetuc 
para decisão final.

7.4. o resultado da análise do recurso será encaminhado pelo 
email informado no formulário de Inscrição.

8. dAs condIÇÕEs dE EntrEGA

8.1. As peças que serão comercial izadas, deverão 
obrigatoriamente ser embaladas e etiquetadas apropriadamente pelos 
artesãos e/ou entidades representativas.

8.2. As peças que exigirem certificação por órgão ou entidade 
pública deverão ser acompanhadas do respectivo certificado, de acordo 
com o previsto na legislação aplicável.

8.3. A embalagem e o acondicionamento contra choque devem 
estar adequados à natureza das peças de forma a lhes garantir segurança, 
evitando danos no manuseio e transporte.

8.4. no caso de acondicionamento de produtos frágeis para 
transporte rodoviário, sugere-se a utilização de lascas de poliestireno 
expandido, espuma de poliestireno, bolhas de plástico ou papel picado. 
É recomendada uma espessura mínima de acondicionamento de 50mm e 
invólucro externo resistente, como o papelão de fibra corrugado, com papel 
pardo externo de boa qualidade. Para fechamento, utilizar fita adesiva 
de 50 mm formando um “H” na parte de cima e de baixo e barbante pelo 
comprimento e largura da embalagem, se esta tiver mais de 10 Kg.

8.5. É de responsabilidade do artesão e da entidade 
representativa, a conferência da integridade e da quantidade das peças, 
que forem entregues na sede da Adetuc. Para a entrega das peças é 
necessário o agendamento pelo telefone: 3218-1370.

8.6. os selecionados devem entregar a nota fiscal com alíquota 
para outro Estado, se houver, junto com as peças que serão transportadas 
e comercializadas na feira.

9. dAs dIsPosIÇÕEs GErAIs

9.1. o ônus dos custos de produção, embalagem, 
acondicionamento, recebimentos, impostos e seguro das peças são de 
inteira responsabilidade do artesão e da entidade representativa.

9.2. Para participar da 31ª feira nacional de Artesanato de belo 
Horizonte, o artesão ou entidade representativa selecionada deverá ter 
embalagem de papel e maquineta de cartão de crédito/débito.

9.3. As peças não comercializadas deverão ser recolhidas pelo 
artesão e pela entidade representativa na sede da Adetuc nos dias 10 e 
11 de dezembro de 2020. Para tanto é necessário o agendamento pelo 
telefone: 3218 -1370.

9.4.  somente os representantes das entidades representativas e 
os artesãos selecionados poderão permanecer dentro do estande durante 
o período do evento. salvo os artesãos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos ou os que possuam necessidades especiais poderão 
dispor da presença de um acompanhante.

9.5. As situações não previstas neste Edital serão resolvidas 
pela comissão de Avaliação e seleção de Artesanato.

9.6. A inscrição implica no conhecimento e concordância dos 
termos e condições previstos neste Edital.

9.7. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital, 
caso identifique alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 
05 (cinco) dias úteis após a publicação deste, devendo a comissão de 
Avaliação e seleção de Artesanato julgar e responder a impugnação em 
até 03 (três) dias úteis.

Palmas - to, 22 de outubro de 2020.

ALdIson WIsEMAn bArros dE LYrA
Presidente

AnEXo I - forMuLÁrIo dE InscrIÇÃo/PEssoA fÍsIcA
forMuLÁrIo dE InscrIÇÃo 

31ª fEIrA nAcIonAL dE ArtEsAnAto - EXPoMInAs - bELo HorIZontE/MG

1) Identificação do Artesão:

nome:

rG:                                             cPf:                                            telefone/celular:
E-mail:  

Endereço                                                                                         cEP:

cidade:                                                                                            uf: 

nº da carteira nacional do Artesão:                                               Validade:

2) Identificação da Produção 

Listar todos os produtos/matéria-prima, que pretende comercializar: Ex.:boneca/cerâmica
____________________________________

capacidade de produção mensal: ()1 a 50 peças ()51 a 100 peças ()Acima de 100 peças

3) Informações complementares 

3.1 O seu produto tem características culturais da arquitetura, fauna, flora ou das manifestações culturais do Estado? () sim. Quais? () não.
                                                                                                                                                   ____________________________________
3.2 Você aproveita os resíduos gerados no seu trabalho? se sim, descreva como ocorre.
___________________________________
3.3 Você utiliza material reciclável no seu trabalho? se sim descreva.

___________________________________
3.4 Você possui material de suporte, embalagem, etiqueta e rótulo com sua identificação? Se sim, comprovar por meio de fotografia no ato 
da inscrição.
____________________________________

3.5 Informe o número de beneficiados diretos e/ou indiretos da sua produção:  

beneficiários diretos: ___________ B) beneficiários indiretos: _____________
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AnEXo II

dEcLArAÇÃo dE AdIMPLÊncIA Junto À AdMInIstrAÇÃo 
PÚbLIcA

Eu,_______________________________________________, 
portador (a) do rG nº _______________________ e cPf nº____________, 
residente e domiciliado na cidade de_________________________, na 
rua ___________________________, declaro, para fins de direito, sob 
as penas da Lei, e em atendimento ao chamamento Público nº 02/2020/
GAbPrEs/AdEtuc, não possuir débitos pendentes junto à administração 
pública.

fico ciente através desse documento que a falsidade dessa 
declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, e passível 
de apuração na forma da Lei.

nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas 
declarações prestadas, firmo a presente.

Local, data

(Assinatura do artesão)

AnEXo III

dEcLArAÇÃo dE InEXIstÊncIA dE VÍncuLo coM A 
AdMInIstrAÇÃo PÚbLIcA

Eu, _____________________________________________, 
portador (a) do rG nº _______________, cPf nº ____________________, 
residente e domiciliado (a) a ________________, declaro para os devidos 
fins, que não possuo vínculo direta ou indiretamente com a Administração 
Pública fEdErAL, EstAduAL ou MunIcIPAL.

Local,      data

____________________
(Assinatura do artesão)

AnEXo IV

tErMo dE coMProMIsso PEssoA fÍsIcA

E u , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  r G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
cPf________________, residente no endereço ____________________, 
na cidade de _________________, caso seja selecionado (a) para 
comercializar minha produção na 31ª feira nacional de Artesanato - 
Expominas - belo Horizonte/MG, comprometo-me a cumprir as disposições 
previstas no chamamento Público nº 02/2020/GAbPrEs/AdEtuc, e 
assumo ter a responsabilidade e o compromisso de preparar para envio 
as peças produzidas e embaladas de forma apropriada, de acordo com 
o disposto neste Edital.

Assumo também ter ciência de que:

1. As minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, 
no estande do Estado do tocantins e serão por mim comercializadas 
segundo as orientações dos membros da coordenação Estadual do 
Artesanato, e o valor resultante das vendas deverão ficar sob a minha 
guarda e responsabilidade.

2. As minhas peças artesanais, nÃo sErÃo obJEto dE 
sEGuro contratado pela Adetuc, em caso de dano ou furto, durante o 
período do evento ou durante a etapa de logística.

3. não há ônus à Adetuc, em caso de acidente, dano ou furto do 
material durante o processo de logística, sendo de minha responsabilidade 
a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das peças durante 
o trajeto, assim como, para o período de exposição e comercialização 
das peças.

4. deverei recolher os produtos não comercializados no prazo 
determinado pela Adetuc, que não responderá por eventuais extravios.

5. É de minha responsabilidade que os produtos embalados 
conferem com os que estão relacionados nas notas fiscais apresentadas 
no ato da entrega dos produtos na Adetuc, para o transporte.

6. declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não 
incorrendo em nenhuma de suas vedações.

______________, ___ de ______________de _________.

________________
(Assinatura do artesão)

AnEXo V - forMuLÁrIo dE InscrIÇÃo/PEssoA JurÍdIcA
forMuLÁrIo dE InscrIÇÃo 

31ª fEIrA nAcIonAL dE ArtEsAnAto - EXPoMInAs - bELo HorIZontE/MG

1) Identificação da entidade:

razão social (nome da entidade):

cnPJ:                                          telefone/celular:
E-mail:  

Endereço                                                                                                  cEP:

cidade:                                                                                                     uf:
número da carteira do sIcAb do representante legal:
número da carteira do sIcAb do artesão que participará da feira (caso não seja o representante legal):

2) Identificação da Produção 

Listar todos os produtos/matéria-prima, que pretende comercializar: Ex:boneca/cerâmica ____________________________________

capacidade de produção mensal: ()1 a 50 peças ()51 a 100 peças ()Acima de 100 peças

3) Informações complementares 

3.1 O seu produto apresenta características culturais da arquitetura, fauna, flora ou das manifestações culturais do Estado? () sim. Quais? () não
.                                                                                                                                                                      ____________________________________ 
3.2 o seu trabalho tem aproveitamento de resíduos ou outras formas de valorização de modo de vida sustentável? se sim, descreva como ocorre.
___________________________________
3.3 Você utiliza material reciclável no seu trabalho? se sim, descreva.
___________________________________
3.4 Você possui material de suporte, embalagem, etiqueta e rótulo com sua identificação? Se sim, comprovar por meio de fotografia no ato 
da inscrição._______________________________

3.5 Informe o número de beneficiados diretos e/ou indiretos da sua produção:  

A) beneficiários diretos: ___________ B) beneficiários indiretos: _____________

AnEXo V -  ProcurAÇÃo

Pelo presente instrumento particular de mandato a parte que 
assina, denominada outorgante, caso selecionado neste chamamento 
Público nº 02/2020, nomeia e constitui como seu representante na 
31ª feira nacional de Artesanato - Expominas - belo Horizonte/MG, o 
outorgado abaixo qualificado, a quem outorga os poderes especiais para 
negociar os produtos artesanais enviados para a feira, podendo para 
tanto, assinar compromissos e obrigações, ajustar cláusulas, condições 
e preços; pagar ou receber sinal, parcelas ou o todo; assinar os contratos 
necessários, dá recibos e quitações; representar perante repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de 
economia mista, e onde mais necessário for; pagar impostos e assinar 
guias, inclusive de transmissão; praticar, enfim, todos os demais atos 
para o fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.

outorGAntE (nome):_______________________________________ 
(nacionalidade), _____________ (Estado civil), _____________
(Profissão)_____________, RG  ______________, CPF  ____________, 
residente e domiciliado a ___________________________

outorGAdo (nome):________________________________________ 
(nacionalidade):____________ (Estado civil), ____________ 
(Prof issão)______________,   rG ______________,  cPf 
_______________, nº da carteira do PAb_______________, residente 
e domiciliado a _________________

______________, ___ de ______________de _________.

________________
(Assinatura do outorgante)

AnEXo VII

tErMo dE coMProMIsso PArA EntIdAdEs rEPrEsEntAtIVAs

Eu,  _________________ ,  rG ______________ , 
cPf______________, residente no endereço________________, na 
cidade___________________, representante legal e/ou outorgado da 
__________________ (nome da associação/cooperativa), caso seja 
selecionado para comercializar a produção de nossos associados na 
31ª feira nacional de Artesanato - Expominas - belo Horizonte/MG, 
comprometo-me a cumprir as disposições previstas no chamamento 
Público nº 02/2020/GAbPrEs/AdEtuc e assumo ter a responsabilidade 
técnica e o compromisso de preparar para envio as peças produzidas, 
etiquetadas individualmente e embaladas de forma apropriada, de acordo 
com o disposto neste Edital.

→ Assumo ter ciência de que:

1. As peças dos associados/cooperados serão expostas em 
espaço compartilhado, no estande do Estado do tocantins e serão 
comercializadas segundo as orientações dos membros da coordenação 
Estadual do Artesanato, e o valor resultante das vendas deverão ficar sob 
a minha guarda e responsabilidade.
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2. As peças nÃo sErÃo obJEto dE sEGuro contratado 
pela Adetuc, em caso de dano ou furto, durante o período do evento ou 
durante a etapa de logística.

3. não há ônus à Adetuc, em caso de acidente, dano ou furto do 
material durante o processo de logística, sendo de minha responsabilidade 
a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das peças durante 
o trajeto, assim como, para o período de exposição e comercialização 
das peças.

4. deverei recolher os produtos não comercializados no prazo 
determinado pela Adetuc, que não responderá por eventuais extravios.

5. É de minha responsabilidade que os produtos embalados 
conferem com os que estão relacionados nas notas fiscais apresentadas 
no ato da entrega dos produtos na Adetuc, para o transporte.

6. declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não 
incorrendo em nenhuma de suas vedações.

______________, ___ de ______________de _________.

___________________
(Assinatura do responsável legal e ou outorgado)

AnEXo VIII

cArtA dE AnuÊncIA dos ArtEsÃos rEPrEsEntAdos Por 
EntIdAdEs

nós abaixo assinados, associados da _______________________ 
(nome da Entidade) caso sejamos selecionados para comercializar nossa 
produção artesanal na 31ª feira nacional de Artesanato - Expominas, 
comprometemo-nos a cumprir as disposições previstas no chamamento 
Público nº 02/2020 GAbPrEs/AdEtuc.

Assumimos também ter ciência de que:

1. As nossas peças serão expostas em espaço compartilhado, 
no estande do Estado do tocantins e serão comercializadas por um 
representante indicado por nossa associação/cooperativa, segundo 
orientação da coordenação Estadual de Artesanato.

2. As nossas peças nÃo sErÃo obJEto dE sEGuro 
contratado pela Adetuc, em caso de dano ou furto, durante o período do 
evento ou durante a etapa de logística.

3. não há ônus à Adetuc, em caso de acidente, dano ou furto do 
material durante o processo de logística, sendo de nossa responsabilidade 
a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das peças durante 
o trajeto, assim como, para o período de exposição e comercialização 
das peças.

4. o representante da nossa associação/cooperativa deverá 
recolher nossos produtos não comercializados no prazo determinado pela 
Adetuc, que não responderá por eventuais extravios.

Local, data

nome,cPf e assinatura e dos artesãos/associados:
nome cPf Assinatura

AnEXo IX

dEcLArAÇÃo dE cEssÃo dE dIrEIto dE uso dE IMAGEM

Eu,____________________________________________,  
rG____________ cPf________________, residente no endereço 
____________________, na cidade de _________________, caso 
seja selecionado, para participar da 31ª feira nacional de Artesanato - 
Expominas, autorizo que a Adetuc divulgue, exiba em público e reproduza 
nas peças gráficas ou materiais informativos minha imagem e minhas 
peças artesanais selecionadas para participar do chamamento Público 
nº 02/2020/GAbPrEs/AdEtuc, referente à 31ª feira nacional de 
Artesanato - Expominasa realizar-se de 01 a 06 de dezembro de 2020, 
assim como as fotos dos profissionais envolvidos, entregues por mim para 
divulgação, para fins publicitários ou educacionais.

Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da 
utilização das imagens para as finalidades citadas acima não decorrerá 
qualquer tipo de ônus para a Adetuc, advindos de pagamento de direitos 
de uso de imagem e/ou direitos autorais.

______________, ___ de ______________de _________.

______________________
(Assinatura do artesão)

AnEXo X

forMuLÁrIo PArA rEcurso contrA A dEcIsÃo 
rELAtIVA Ao rEsuLtAdo PrELIMInAr do EdItAL nº 02/2020 PArA 
PArtIcIPAr dA 31ª fEIrA nAcIonAL dE ArtEsAnAto - EXPoMInAs 
- bELo HorIZontE/MG

Eu,________________________, portador do documento cPf/
cnPJ:______________, efetivei minha inscrição para concorrer a uma 
vaga na seleção de artesãos e entidades representativas, com suas 
respectivas produções, para a divulgação e comercialização de produtos 
artesanais do tocantins na 31ª feira nacional de Artesanato - Expominas, 
a ser realizado no período de 01 a 06/12/2020, conforme condições 
apresentadas no chamamento Público nº 02/2020. Apresento recurso 
à comissão de Avaliação e seleção de Artesanato quanto ao resultado 
preliminar para participar da referida feira.

A decisão objeto de contestação (explicitar a decisão que está 
contestando):
__________________________________________________________
_________________________________________________________

os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Palmas - to,    de                                   de 2020

________________________
AssInAturA do cAndIdAto(A)

FOMENTO 

PORTARIA/Nº 067/FOMENTO/2020.

A dIrEtorIA EXEcutIVA dA AGÊncIA dE foMEnto do 
EstAdo do tocAntIns s/A., no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a necessidade de designar responsável para fiscal de contrato, 
considerando a permissibilidade esculpida no art. 75 do regulamento de 
Licitações e contratos da Agência de fomento do Estado do tocantins 
s/A, bem como a Instrução normativa tcE-to nº 002/2008, de 07 de 
maio de 2008,

rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de fiscal de contrato e 
consequentes Aditivos, bem como seu respectivo substituto, para os 
casos de impedimentos e afastamentos legais do titular, do contrato 
elencado a seguir:
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fiscal do contrato substituto do fiscal contrato nº Empresa contratada objeto do contrato

Ana Maria de sousa 
Gomes

supervisora 
Administrativa 

tiago de Almeida 
torres

coordenador de tI
018.2020

ALtErdAtA 
tEcnoLoGIA EM 

InforMÁtIcA LtdA, 
inscrita no cnPJ sob o 
nº 36.462.778/0001-60

o presente contrato tem por objeto a locação 
de Software de controle funcional que consiga 
receber as informações de frequência do 
equipamento de Ponto biométrico, para gerar a 
folha de ponto e controlar banco de horas, faltas, 
tributos, a fim de suprir a necessidade do setor 
de recursos Humanos da Agência de fomento.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinaram os 
incidentes verificados e o resultado das medidas, bem como informar por 
escrito à diretoria Executiva sobre tais eventos;

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório 
à diretoria Executiva, sobre tais eventos 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 do objeto, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias do final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria 
Executiva sobre tais eventos para devidas providências;

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de eventuais 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços prestados e peças 
efetivamente adquiridas;

VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

IX - manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado 
aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual (sempre 
que necessário);

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.

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

dIrEtorIA PrEsIdÊncIA em Palmas/to, aos 20 dias do mês de 
outubro de 2020.

denise rocha domingues
diretora Presidente

PORTARIA/Nº 068/FOMENTO/2020.

A AGÊncIA dE foMEnto do EstAdo do tocAntIns s/A, 
nos termos da Lei nº 13.303/2016;

considerando os princípios que regem os procedimentos 
licitatórios;

considerando a necessidade de aquisição de equipamentos e 
suprimentos de impressão compatíveis, para impressão dos documentos 
necessários aos setores com rapidez e exatidão, pois os equipamentos 
que se encontram nos setores estão com defeito trazendo desconforto de 
morosidade a entrega dos documentos solicitados para o bom andamento 
da Agência de fomento do Estado do tocantins s/A.

considerando o parecer favorável da Gerência Jurídica desta 
Agência de fomento, sobre o pleito;

considerando a permissibilidade esculpida no art. 29, inciso II,  
da Lei nº 13.303/2016 e no inciso II do art. 4º do regulamento de Licitações 
e contratos da Agência de fomento do Estado do tocantins s/A;

rEsoLVE:

dIsPEnsAr a realização de licitação, nos termos do art. 29, inciso II, da 
Lei nº 13.303/2016 e no inciso II do art. 4º do regulamento de Licitações 
e contratos da Agência de fomento do Estado do tocantins s/A, para 
aquisição de impressoras e suprimentos de impressão compatíveis, 
para impressão dos documentos necessários aos setores com rapidez e 
exatidão, pois os equipamentos que se encontram nos setores estão com 
defeito trazendo desconforto de morosidade a entrega dos documentos e 
para o bom andamento da Agência de fomento do Estado do tocantins 
s/A, pelo valor total de r$ 16.830,00 (dezesseis mil, oitocentos e trinta 
reais), por meio de contratação, com a empresa cEntrAL InforMÁtIcA 
LtdA, inscrito no cnPJ nº 22.321.692/0001-02, tudo em conformidade 
com o disposto no Processo nº 057/2020 da Agência de fomento do 
Estado do tocantins s/A.

dIrEtorIA PrEsIdÊncIA em Palmas/to, aos 21 dias do mês de 
outubro de 2020.

dEnIsE rocHA doMInGuEs
diretora Presidente

AGETO

PORTARIA AGETO Nº 243, DE 17 DE SETEMbRO DE 2020.

A AGÊncIA tocAntInEnsE dE trAnsPortEs E obrAs 
- AGEto no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, inciso IV 
da constituição do Estado do tocantins e consoante ao Ato de nº 1.970 
- dsG, de 13 de agosto de 2019, rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o servidor LEAndro VInIcIus dE 
MorAEs, Gerente de compras e Insumos rodoviários, número funcional 
nº 1165254-3, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função 
de fiscal de contrato, e CLAUDECY CARVALHO DO NASCIMENTO, 
controlador de Estoque e Logística, número funcional nº 90193-8, para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de suplente de fiscal 
de contrato, conforme segue:

contrAto ProcEsso contrAtAdo obJEto do contrAto

038/2020 2020.38960.000010 K.G. fErrAZ EIrELI - ME Aquisição de recargas de botijões de Gás de cozinha tipo (GLP, 
13 kg) para atender as necessidades desta Agência.

Art. 2º São atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinaram os 
incidentes verificados e o resultado das medidas, bem como informar 
por escrito a Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto, 
sobre tais eventos;

III - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligência 
dos órgãos de controle Interno e Externo;

IV - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

V - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de controle 
interno e externo;

VI - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimento dos materiais;

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

VIII - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 (sessenta) 
dias do final da vigência;
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IX - 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 do art. 69 da Lei 
federal nº 8.666/93.

Art. 3º  o fiscal de que trata esta Portaria é responsável civil, 
penal e administrativamente pelos atos que praticar aplicando-lhe as 
disposições da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
e Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

GAbInEtE dA PrEsIdEntE dA AGÊncIA tocAntInEnsE 
dE trAnsPortEs E obrAs - AGEto, em Palmas - to, aos dezessete 
dias do mês de setembro do ano de dois mil vinte.

JuLIAnA PAssArIn
Presidente - respondendo

PORTARIA AGETO Nº 272, DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

A PrEsIdEntE dA AGÊncIA tocAntInEnsE dE 
trAnsPortEs E obrAs  do EstAdo do tocAntIns - AGEto, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, inciso IV, da constituição 
do Estado do tocantins e consoante aos Atos nº 1.969 - nM e nº 1.970 - dsG,  
de 13 de agosto de 2019, rEsoLVE:

Art. 1º Instituir a unidade técnica Executiva do Projeto de 
desenvolvimento regional Integrado sustentável - utE-PdrIs, com 
a finalidade de coordenar e executar as ações do componente de 
melhoramento do transporte rural do projeto.

Parágrafo único  A utE-PdrIs é supervis ionada, 
permanentemente, pela unidade Gerenciadora do Projeto de 
desenvolvimento regional Integrado sustentável - uGP-PdrIs.

Art. 2º compete a utE/PdrIs:

I - elaborar e monitorar a programação e planejamento das 
ações de execução do componente de melhoramento do transporte rural 
do projeto, em consonância com o contrato de empréstimo a ser firmado, 
definindo as etapas das atividades (licitação, contratação, e execução), 
seguindo as diretrizes da uGP-PdrIs, o prazo de execução e fontes de 
recursos a serem utilizados;

II - acompanhar e controlar a implantação das obras e serviços, 
nos aspectos físicos, financeiros e qualitativos, procedendo às projeções 
necessárias quando pertinente;

III - efetuar o controle, monitoramento e assessoria ao processo 
licitatório;

IV - assessorar a comissão Permanente de Licitação na 
confecção de especificações técnicas, editais e Termos de Referência 
necessários à contratação de projetos executivos de engenharia, obras, 
supervisão de obras e aquisição de bens e serviços;

V - monitorar a elaboração dos projetos de engenharia e verificar 
a suficiência de dados necessária para aprovação e respectiva contratação 
das obras e serviços de consultoria;

VI - analisar as solicitações de alterações contratuais das obras 
e serviços propostas pela supervisora, fornecedora e ou pela Empreiteira, 
emitindo pareceres técnicos;

VII - dar suporte técnico ao longo da execução das obras, 
serviços e compras;

VIII - acompanhar o avanço físico das obras e compras, segundo 
os itens de serviços e tipo de obras e compras, bem como dos serviços 
de consultoria contratada;

IX - manter os registros permanentes dos quantitativos de cada 
uma das obras e compras, comparando-se os volumes previstos no projeto 
de engenharia original em relação aos executados, informando a uGP-
PdrIs dos eventuais desvios nos itens cujos quantitativos excederem 
aos de projeto;

X - analisar as solicitações de alterações contratuais e emissão 
de parecer técnico;

XI - monitorar e avaliar técnica e financeira (reflexo financeiro) 
das eventuais alterações nas soluções de projeto de engenharia, 
inicialmente previstas nos contratos, com revisão de parecer, para 
encaminhamento ao banco, desde que estas alterações estejam 
previamente aprovadas pela uGP-PdrIs;

XII - acompanhar e controlar a implantação física e financeira 
das obras, compras e serviços, alimentando o sistema de informações 
gerenciais e procedendo às projeções necessárias, quando pertinente;

XIII - acompanhar a avaliação físico-financeira das alterações 
introduzidas nas soluções técnicas, em relação aos projetos originais, 
avaliando os reflexos na viabilidade econômica das obras, compras e 
serviços e no orçamento global do Projeto;

XIV - avaliar, por meio de visitas periódicas aos canteiros de 
obras, o andamento das obras e sua contabilidade com o planejamento 
geral do Projeto;

XV - orientar a equipe técnica da Empreiteira quanto à 
padronização e avaliação dos relatórios “As built”, referente a cada 
obra do empreendimento, com emissão de parecer para apresentação 
a uGP-PdrIs;

XVI - elaborar relatórios periódicos (mensais e semestrais) 
de acompanhamento e controle físico-financeiro do Projeto, incluindo 
proposições de medidas corretivas na ocorrência de desvios na 
implantação do Projeto, e emiti-los à uGP-PdrIs. deverão constar nos 
relatórios mensais os serviços concluídos até aquele mês e os previstos 
para o mês seguinte. no caso dos relatórios semestrais, estes deverão 
conter os serviços concluídos até aquele semestre e os previstos para 
o semestre seguinte;

XVII - elaborar os relatórios periódicos previstos no contrato 
de empréstimo, bem como quaisquer outros relatórios relativos às 
informações que vierem a ser solicitados pela uGP-PdrIs, durante o 
período de execução do Projeto;

XVIII - manter atualizado o Manual de operações do componente 
de melhoramento do transporte rural do projeto;

XIX - manter atualizado o Plano de Aquisições do componente 
de melhoramento do transporte rural do projeto;

XX - cumprir todas as obrigações decorrentes do acordo de 
empréstimo com o bIrd e aquelas integrantes dos “Aide Memoire” 
(Ajudas Memórias);

XXI - mobilizar e adequar os recursos humanos e materiais 
necessários a coordenação e execução do componente de melhoramento 
do transporte rural do projeto;

XXII - obtenção de licença de instalação e de operação dos 
empreendimentos do PdrIs;

XXIII - monitoramento do desenvolvimento dos projetos de 
engenharia, para identificação e solução das questões ambientais e 
supervisão na implantação das medidas concebidas para cada serviço;

XXIV - gestão ambiental junto aos órgãos ambientais 
particularmente para licenciamento ambiental para execução das obras, 
relacionados com os licenciamentos de implantação e operação do 
Projeto;

XXV - verificação da implantação das medidas mitigadoras 
concebidas para cada serviço;

XXVI - monitoramento das condicionantes socioambientais do 
componente de melhoramento do transporte rural do projeto;

XXVII - supervisão da execução e controle de qualidade 
ambiental dos projetos e das obras que integram o Projeto, através de 
vistorias de campo;

XXVIII - preparação e revisão dos termos de referência dos 
serviços de consultoria em relação aos aspectos de meio ambiente, 
incluindo obrigatoriedade da empreiteira de apresentar planos de manejo 
e controle ambiental da obra;
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Art. 3º A utE-PdrIs poderá contar, para o desempenho 
das suas atribuições, com o assessoramento e consultoria técnica e 
especializada, em suas áreas de competência.

Art. 4º designar para compor a utE-PdrIs os seguintes 
servidores desta Agência:

I - AdELMo VEndrAMInI cAMPos - coordenador;

II - rItA dE KÁssIA rEZEndE AndrAdE - diretora de Projeto 
e orçamento rodoviário;

III - rÔMuLo roGÉrIo JÁcoME MAscArEnHAs - diretor 
de Viabilidade Ambiental;

IV - JosÉ PErEIrA dA sILVA nEto - diretor de construção 
de obras rodoviárias;

V - AdrIAnA LIMA dE souZA - Gerente de Pavimentação 
urbana;

VI - LÚcIA LEIKo tAcAoKA MurAIsHI GArcIA - diretora de 
segurança Viária;

VII - KÁssIA dIVInA PInHEIro bArbosA KoELLn - 
superintendente de Licitação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Publique-se.

GAbInEtE do PrEsIdEntE dA AGÊncIA tocAntInEnsE 
dE trAnsPortEs E obrAs - AGEto, em Palmas/to, aos vinte e um 
dias do mês de outubro de 2020.

JuLIAnA PAssArIn
Presidente da AGEto

PORTARIA AGETO Nº 273, DE 23 DE OUTUbRO DE 2020.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA InfrAEstruturA, 
cIdAdEs E HAbItAÇÃo, respondendo pela AGÊncIA tocAntInEnsE 
dE trAnsPortEs E obrAs - AGEto, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 42, §1º, inciso IV, da constituição do Estado do tocantins 
e consoante aos Atos nº 1.969 - nM e nº 1.970 - dsG, de 13 de agosto 
de 2019, rEsoLVE:

Art. 1º designar os fiscais conforme tabela abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a recuperação de estradas vicinais nos municípios 
de cristalândia (MEtA 03), Lizarda (MEtA 04) e Paranã (MEtA 06), 
conforme contrato 020/2020, firmado entre a AGÊNCIA TOCANTINENSE 
dE trAnsPortE E obrAs - AGEto e a construtorA rodrIGuEs 
ALMEIdA LtdA.

Cidade Objeto Fiscal Suplente
Fabrício Carvalho Correa Romualdo Rodrigues Corrêa Junior
Matrícula: 11222964-1 Matrícula: 11130130-1

Crea: 201108/D-TO Crea: 201472/D-TO
Anísio de Souza Neto Suianny Machado de Carvalho Vilela
Matrícula: 430400-6 Matrícula: 1167264-1
Crea: 100677948-5 Crea: 315711/AP-TO

Leandro Nascimento de Araújo Leo Andrade Póvoa
Matrícula: 1059009-3 Matrícula: 11181940

Crea: 7847/D-GO Crea: 209751/D-TO

Acompanhar e fiscalizar a recuperação de estradas 
vicinais no município de Cristalândia (META 03)

Cristalândia

Paranã

Lizarda

Acompanhar e fiscalizar a recuperação de estradas 
vicinais no município de Paranã (META 06).

Acompanhar e fiscalizar a recuperação de estradas 
vicinais no município de Lizarda (META 04).

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;

IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos Órgãos de controle 
Interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao dia 26/10/2020.

JuLIAnA PAssArIn
Presidente - respondendo 

PORTARIA/AGETO Nº 274, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

delega competências e designa servidor para 
exercer a função de Autoridade competente/
Homologador, exclusivamente para lançamento de 
atos administrativos no sistema eletrônico de compras 
denominado comprasnet.

A Presidente da Agência tocantinense de transportes e obras 
- AGEto conforme o Ato nº 1.970 - dsG, publicado no doE nº 5.418 
de 13/08/2019, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, 
inciso IV, da constituição do Estado do tocantins, c/c o art. 3º, inciso IV, 
da Lei nº 10.520/02,

rEsoLVE:

Art. 1º designar o servidor abaixo, sem prejuízo das atribuições 
do seu cargo de origem, para exercer a função de Autoridade competente/
Homologador, exclusivamente para lançamento de atos administrativos 
no sistema eletrônico de compras denominado comprasnet:

ruberval sousa de frança - Vice-Presidente Executivo da 
Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto.

Art. 2º Fica delegada a competência ao servidor identificado 
acima, para praticar os seguintes atos:

I - adjudicar o objeto de pregões eletrônicos no sistema 
comprasnet, se houver a interposição de recurso, na forma do art. 4º, 
XXI, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

II - homologar pregões eletrônicos no sistema comprasnet.

Art. 3º sempre que julgar necessário, a Presidente da Pasta 
praticará os atos previstos no artigo anterior, sem prejuízo da validade 
da delegação.

Art. 4º A delegação de que trata esta Portaria é fixada pelo prazo 
de 01 (um) ano, a contar da data de sua vigência, podendo ser revogada 
a qualquer tempo pela secretária da pasta.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

JuLIAnA PAssArIn
Presidente - respondendo

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO DO CONVÊNIO Nº 002/2017

ProcEsso nº 2017/38960/0001079;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras-AGEto;
conVEnEntE: Prefeitura Municipal de campos Lindos - to.
obJEto: recuperação de Estradas Vicinais na Zona rural no Município 
de campos Lindos - to.
PrAZo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 360 (trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), da 
concEdEntE, que será liberado em conformidade com o “Plano de 
trabalho” aprovado pela Presidente em exercício da AGEto e que fará 
parte integrante do convênio.
fInALIdAdE: Prorrogação de prazo conforme cláusula quinta do 
convênio, fica prorrogado “de oficio” até dezoito do mês de novembro do 
ano de dois mil e vinte um (18/11/2021);
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 12/12/2017;
dAtA dE VIGÊncIA dA ProrroGAÇÃo: 18/11/2021;
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente;
Jessé Pires caetano - convenente.
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DO CONVÊNIO Nº 015/2017

ProcEsso nº: 2017/38960/001038
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Prefeitura Municipal de Aguiarnópolis - to.
obJEto: Pavimentação em blocos de concreto na Avenida Pará, no 
município de Aguiarnópolis - to;
PrAZo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 360 (trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: r$ 218.763,09 (duzentos e dezoito mil, 
setecentos e sessenta e três reais e nove centavos), sendo r$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) da concEdEntE, e r$ 18.763,09 (dezoito mil 
setecentos e sessenta e três reais e nove centavos) do conVEnEntE, 
á título de contrapartida que será liberado em conformidade com o “Plano 
de trabalho” aprovado pela Presidente em exercício da AGEto e que 
fará parte integrante deste instrumento;
fInALIdAdE: Prorrogação de prazo conforme cláusula quinta do 
convênio, fica prorrogado “de oficio” até o dia vinte do mês de novembro 
do ano de dois mil e vinte um (20/11/2021);
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 14/12/2017;
dAtA dE VIGÊncIA dA ProrroGAÇÃo: 20/11/2021;
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente;
Ivan Paz da silva - convenente.

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 
CONVÊNIO Nº 023/2015

ProcEsso nº: 2015/38960/01220;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Município de Guaraí, tocantins;
obJEto: Pavimentação em bloquetes de 731,36m², com construção de 
meio fio 210,60m, sarjeta 61,20m² e calçadas 1.032,28m², na sede do 
município de Guaraí, tocantins;
PrAZo dE VIGÊncIA dA ProrroGAÇÃo: 360 (trezentos e sessenta 
dias)
VALor do conVÊnIo: o valor global do presente convênio é de 
r$ 132.600,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos reais) sendo  
r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) do concEdEntE e r$ 2.600,00 
(dois mil e seiscentos reais) do conVEnEntE a título de contrapartida, 
que será liberado em conformidade com o Plano de trabalho aprovado 
pelo Presidente da AGEto e que fará parte integrante deste instrumento;
FINALIDADE: Conforme Cláusula Quinta do convênio, fica prorrogado 
“de oficio” até o dia quatorze do mês de novembro do ano de dois mil e 
vinte um; (14/11/2021).
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 22/12/2015;
dAtA dE VIGÊncIA dA 5ª ProrroGAÇÃo: 14/11/2021;
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concede
francisco Júlio Pereira sobrinho - convenente

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 
CONVÊNIO Nº 028/2015

ProcEsso nº: 2015/38960/01223;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Município de barra do ouro, tocantins;
obJEto: construção de uma ponte mista sobre o córrego Arraias com 
15,00m de extensão por 4,00m de largura no município de barra do 
ouro, tocantins;
PrAZo dE VIGÊncIA dA ProrroGAÇÃo: 360 (trezentos e sessenta 
dias);
VALor do conVÊnIo: o valor global do presente convênio é de  
r$ 99.715,70 (noventa e nove mil, setecentos e quinze reais e setenta 
centavos) da concEdEntE; que será liberado em conformidade com o 
Plano de trabalho aprovado pela Presidente da AGEto, e que fará parte 
integrante deste instrumento;
FINALIDADE: Conforme Cláusula Quinta do convênio, fica prorrogado 
“de oficio” até o dia quinze de novembro do ano de dois mil e vinte um 
(15/11/2021).
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 22/12/2015;
dAtA dA VIGÊncIA dA 5ª ProrroGAÇÃo: 15/11/2021;
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente
Arlene Martins sousa - convenente.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DO CONVÊNIO Nº 004/2017

ProcEsso nº: 2017/38960/001053;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Prefeitura Municipal de barrolândia - to.
obJEto: construção de 01 (uma) Ponte pré-moldado em concreto, na 
zona rural, sobre o córrego Mutamba, no município de barrolândia -to;
PrAZo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 360 (trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: r$ 100.000,00 (cem mil reais) da concEdEntE, 
e r$ 9.034,30 (nove mil, trinta e quatro reais e trinta centavos) 
do conVEnEntE a título de contrapartida, que será liberado em 
conformidade com o “Plano de trabalho” aprovado pela Presidente da 
AGEto e que fará parte integrante deste instrumento;
FINALIDADE: Conforme Cláusula Quinta do convênio, fica prorrogado 
“de oficio” até o dia primeiro do mês de novembro do ano de dois mil e 
vinte um (01/11/2021);
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 24/11/2017;
dAtA dE VIGÊncIA dA 3º ProrroGAÇÃo: 01/11/2021
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente
Adriano José ribeiro - convenente

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO DO CONVÊNIO Nº 008/2017

ProcEsso nº 2017/38960/0001143;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras- AGEto;
conVEnEntE: Prefeitura Municipal de chapada da natividade - to.
obJEto: construção de uma ponte mista sob o rio bagagem no P. A. 
baião, no município de chapada da natividade - to;
PrAZo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 360 (trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: r$ 273.321,34 (duzentos e setenta e três 
mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), sendo 
r$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) da concEdEntE, e r$ 
83.321,34 (oitenta e três mil trezentos e vinte e um reais e trinta e quatro 
centavos) do conVEnEntE a título de contrapartida, que será liberado 
em conformidade com o “Plano de trabalho” aprovado pela Presidente 
da AGEto e que fará parte integrante deste instrumento;
fInALIdAdE: Prorrogação de prazo conforme cláusula quinta do 
convênio, fica prorrogado “de oficio” até o dia vinte do mês de novembro 
do ano de dois mil e vinte um (20/11/2021);
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 14/12/2017;
dAtA dE VIGÊncIA dA ProrroGAÇÃo: 20/11/2021;
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente;
Joaquim urcino ferreira - convenente.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DO CONVÊNIO Nº 016/2017

ProcEsso nº: 2017/38960/001086
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Prefeitura Municipal de dois Irmãos - to.
obJEto: construção de Mata burros, na Zona rural do município de 
dois Irmãos-to;
PrAZo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 360 (trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: r$ 149.999,99 (cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), da 
concEdEntE, que será liberado em conformidade com o “Plano de 
trabalho” aprovado pelo Presidente em exercício da AGEto e que fará 
parte integrante deste instrumento;
FINALIDADE: Conforme Cláusula Quinta do convênio, fica prorrogado 
“de oficio” até o dia vinte e quatro do mês de novembro do ano de dois 
mil e vinte um (24/11/2021);
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 18/12/2017;
dAtA dE VIGÊncIA dA 3º ProrroGAÇÃo: 24/11/2021
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente
Wanilson coelho Valadares - convenente
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO

ProcEsso nº 2019/38960/001327.
contrato nº 002/2019
Primeiro termo de Aditamento
contratante: AGÊncIA tocAntInEnsE dE trAnsPortEs E obrAs 
- AGEto
contratada: construtorA cAIAPÓ LtdA.
objeto: Alteração da cláusula 13, subcláusula 13.8 do contrato em 
epígrafe, referente a execução das obras de reabilitação e manutenção 
da malha rodoviária estadual pavimentada, referente ao Lote 07 (regional 
6 - dianópolis), no âmbito do subcomponente crEMA 2ª etapa do 
PDRIS, financiado pelo Acordo de Empréstimo nº 8185-0 BR, do Banco 
Internacional para reconstrução e desenvolvimento - bIrd.
data da assinatura: 19 de novembro de 2019.
signatários: Juliana Passarin - representante da contratante
José rubens Paniago - representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E READEQUAÇÃO 
DE PLANILHA

ProcEsso nº 2017/38960/00210.
Aditivo nº 2
contrato nº 0015/2018
contratante: AGÊncIA tocAntInEnsE dE trAnsPortEs E obrAs 
- AGEto
contratada: strAtA EnGEnHArIA LtdA.
Objeto: Readequação de planilha sem reflexo financeiro e a extensão de 
prazo de execução, do contrato em epígrafe, referente aos serviços de 
supervisão técnica na Execução de obras de Pavimentação rodoviária 
de rodovias Estaduais, Integrantes do Projeto de desenvolvimento 
regional Integrado e sustentável do Estado do tocantins - PdrIs, 
financiados pelo Acordo de Empréstimo nº 8185-0 br, do banco 
Internacional para reconstrução e desenvolvimento - bIrd.
Prazo: fica prorrogado o prazo do contrato original de 840 (oitocentos e 
quarenta) dias, em mais 120 (conto e vinte) dias a partir do seu término, 
passando a ter um total de 960 (novecentos e sessenta) dias para a 
execução dos serviços.
data da assinatura: 16 de outubro de 2020.
signatários: Juliana Passarin - representante da contratante
bernar d’Assis Granja campos - representante da contratada.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019

ProcEsso: 2020/38960/000479.
contrAto: 042/2019.
contrAtAntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto.
contrAtAdA: Infraeng - Engenharia de Infraestrutura Ltda.
obJEto: o presente instrumento tem como objeto prorrogação de prazo 
do contrato nº 042/2019, para utilização do saldo, referente à aquisição 
de tubos de concreto (Manilhas), prorrogando-se a vigência do mesmo 
por mais 12 (doze) meses, findando em 25/10/2021.
fIrMAdo EM: 25/10/2019.
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin pela contratante e Luiz Eduardo teatini 
s climaco pela contratada.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

conVÊnIo nº 382/2018
ProcEsso nº 2018/38960/000866;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Prefeitura Municipal de Miranorte - to.
obJEto: Pavimentação com bloquete no Pátio da feira coberta, no 
município de Miranorte; tocantins
PrAZo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: o presente convênio entra 
em vigor a partir da data de assinatura, com prazo de vigência de 360 
(trezentos e sessenta) dias a contar dessa data;
VALor do conVÊnIo: r$ 195.991,04 (cento e noventa e cinco mil, 
novecentos e noventa e um reais e quatro centavos) sendo r$ 194.980,36 
(cento e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta reais e trinta seis 
centavos), da concEdEntE, e r$ 1.010,68 (um mil, dez reais e sessenta 
e oito centavos) do CONVENENTE, a título de contrapartida financeira, 
que será liberado em conformidade com o “Plano de trabalho” aprovado 
pelo Presidente da AGEto e que fará parte integrante deste instrumento.
FINALIDADE: Conforme Cláusula Quarta do convenio, fica prorrogado 
“de Oficio” até dia dez do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte 
um (10/12/2021)
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 28/12/2018;
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 10/12/2021;
sIGnAtÁrIos: Julia Passarin - concedente;
Antônio carlos Martins reis  - convenente;

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019

ProcEsso nº 2019/38960/001437
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: batalhão de Polícia Militar rodoviária e divisas - 
bPMrEd
OBJETO: Promover atividades de operação e fiscalização rodoviária no 
Estado do tocantins, delegando parcialmente as atribuições ao bPMrEd.
PrAZo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: o presente convênio entra 
em vigor a partir da data de assinatura, com prazo de vigência de 60 
(sessenta) meses;
VALor do conVÊnIo: r$ 15.020.925,00 (quinze milhões, vinte mil, 
novecentos e vinte e cinco reais), conforme Plano de trabalho que fará 
parte integrante deste instrumento.
rEcursos: As despesas do presente convênio correrão a conta da 
disponibilidade orçamentária 040/2020, Ação 26.782.1152.4122, fonte 
0240, recursos oriundos da receita arrecadada com a cobrança das 
multas de trânsito do tesouro do Estado do tocantins, através da Agência 
tocantinense de transportes e obras - AGEto;
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 15/10/2020;
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 15/10/2025
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente
Jaizon Veras barbosa - convenente.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ProcEsso nº: 2015/38960/001159;
conVÊnIo nº: 009/2015;
AdItIVo nº 5º aditivo;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Município de Pugmil - to;
obJEto: constitui objeto do presente convênio Pavimentação asfáltica 
em tsd com sinalização horizontal e vertical das Avenidas: Pugmil no 
setor bela Vista e Palmas no setor oeste, totalizando 6.037,20m² de 
pavimentação, 1.490,65m de meio fio com sarjeta e 822,08m de meio fio 
sem sarjeta, na sede do município de Pugmil, conforme Plano de trabalho, 
parte integrante deste convênio;
PrAZo dE VIGÊncIA dA ProrroGAÇÃo: o prazo de vigência 
constante da Cláusula Quinta do convênio, fica prorrogado de “ofício” por 
360 dias (trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: o Valor global do presente convênio é de  
r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do concEdEntE, que 
será liberado em conformidade com o Plano de trabalho aprovado pela 
Presidente da AGEto e que fará parte integrante deste instrumento;
nAturEZA dEsPEsA: 4.4.40.51;
fontE: 0104;
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 22/12/2015;
dAtA dE VEncIMEnto dA 5ª ProrroGAÇÃo: 14/11/2021;
ordEnAdor dE dEsPEsA: Juliana Passarin.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DO CONVÊNIO Nº 012/2017

ProcEsso nº: 2017/38960/001080;
conVÊnIo nº: 012/2017;
AdItIVo nº 3º aditivo;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Município de nova rosalândia - to;
obJEto: constitui objeto do presente convênio a construção de ponte 
e mata burros na Zona rural de nova rosalândia - to, conforme Plano 
de trabalho, parte integrante deste convênio;
PrAZo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: por 360 dias (trezentos e 
sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: o valor global do presente convênio é de  
r$ 100.000,00 (cem mil reais) do concEdEntE, que será liberado em 
conformidade com o Plano de trabalho aprovado pela Presidente da 
AGEto e que fará parte integrante deste instrumento;
fInALIdAdE: conforme cláusula quinta do convênio, fica prorrogado “de 
ofício” até o dia doze do onze do ano de dois mil e vinte um.
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 07/12/2017;
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 12/11/2021
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente
Ladir Machado Alves - convenente
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DO CONVÊNIO Nº 013/2017

ProcEsso nº: 2017/38960/001085;
conVÊnIo nº: 013/2017;
AdItIVo nº 3º aditivo;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Município de novo Acordo - to;
obJEto: constitui objeto do presente convênio a realização de serviços 
de revestimento primário de rodovias vicinais no município de novo 
Acordo - to, conforme Plano de trabalho, parte integrante deste convênio;
PrAZo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 360 dias (trezentos e sessenta) 
dias;
VALor do conVÊnIo: o valor global do presente convênio é de  
r$ 249.979,98 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e 
nove reais e noventa e oito centavos) do concEdEntE, que será liberado 
em conformidade com o Plano de trabalho aprovado pela Presidente da 
AGEto e que fará parte integrante deste instrumento;
FINALIDADE: Conforme Cláusula Quinta do convênio, fica prorrogado de 
oficio até Doze do onze do ano de dois mil e vinte um 12/11/2021
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 07/12/2017;
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 12/11/2021
sEGnAtArIos: Juliana Passarin - concedente
Elson Lino de Aguiar filho - convenente

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ProcEsso nº: 2017/38960/001068;
conVÊnIo nº: 010/2017;
AdItIVo nº 3º aditivo;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Município de Pindorama do tocantins - to;
obJEto: constitui objeto do presente convênio serviços de terraplanagem, 
drenagem e pavimentação asfáltica, no município de Pindorama do 
tocantins, conforme Plano de trabalho, parte integrante deste convênio;
PrAZo dE VIGÊncIA dA ProrroGAÇÃo: o prazo de vigência 
constante da Cláusula Quinta do convênio, fica prorrogado “de ofício” por 
360 (trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: o Valor global do presente convênio é de  
r$ 120.387,69 (cento e vinte mil, trezentos e oitenta e sete reais e 
sessenta e nove centavos), sendo r$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais) da concEdEntE e r$ 387,69 (trezentos e oitenta e sete reais e 
sessenta e nove centavos) do conVEnEntE, a título de contrapartida, 
que será liberado em conformidade com o Plano de trabalho aprovado 
pelo Presidente da AGEto e que fará parte integrante deste instrumento;
nAturEZA dEsPEsA: 4.4.40.51;
fontE: 0104;
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 27/11/2017;
dAtA dE VEncIMEnto dA tErcEIrA ProrroGAÇÃo: 02/11/2021;
ordEnAdor dE dEsPEsA: Juliana Passarin.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Agência tocantinense de transportes e obras (AGEto), 
inscrita no cnPJ sob nº 17.684.344/0001-60, torna público que requereu 
junto a secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente de Gurupi, o Licenciamento Ambiental para exploração de 
jazida de cascalho, localizada no município de Gurupi, onde o material 
será utilizado no melhoramento da trafegabilidade da rodovia to-365 
trecho: entroncamento br-153 (Gurupi)/Povoado trevo da Praia/Acesso a 
balsa. o empreendimento se enquadra na resolução conAMA nº 237/97 
e resolução coEMA nº 07/2005, que dispõem sobre o Licenciamento 
Ambiental.

Palmas - to, 19 de outubro de 2020.

JuLIAnA PAssArIn
Presidente - respondendo

ORDEM DE SERVIÇO

 o PrEsIdEntE dA AGEto, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 42, parágrafo 1º, inciso IV, da constituição do 
Estado e pelo Ato nº 1.970 - dsG, de 13 de agosto de 2019, autoriza a 
empresa construtorA rodrIGuEs ALMEIdA LtdA, a dar início a 
recuperação de estradas vicinais nos municípios de cristalândia (MEtA 03),  
Lizarda (MEtA 04) e Paranã (MEtA 06), referente ao contrato 020/2020.

Esta ordem de serviço passa a vigorar a partir de 26 de outubro 
de 2020.

tHIAGo PErEIrA dourAdo
secretário - ordenador

JuLIAnA PAssArIn
Presidente - Interveniente

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ProcEsso nº: 2016/38960/00546;
conVÊnIo nº: 006/2016;
AdItIVo nº 4º aditivo;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto;
conVEnEntE: Município de Wanderlândia - to;
obJEto: constitui objeto do presente convênio Pavimentação Asfáltica 
de vias urbanas no município de Wanderlândia - to, conforme Plano de 
trabalho, parte integrante deste convênio;
PrAZo dE VIGÊncIA dA ProrroGAÇÃo: o prazo de vigência 
constante da Cláusula Quinta do convênio, fica prorrogado de “ofício” por 
360 dias (trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: o Valor global do presente convênio é de  
r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do concEdEntE que será liberado 
em conformidade com o “Plano de trabalho” aprovado pela Presidente 
da AGEto e que fará parte integrante deste instrumento.
nAturEZA dEsPEsA: 4.4.40.51;
fontE: 0104;
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 21/12/2016;
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 20/11/2021;
ordEnAdor dE dEsPEsA: Juliana Passarin.

DETRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 000833/2020

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

MWo2083/to 02314944755 AGEto rE00250810 10/10/2020 20:10 6599-2

MWo2083/to 02314944755 AGEto rE00250811 10/10/2020 20:10 6912-0

qKJ6407/to 54671540100 dMtPn Pn00010364 12/10/2020 13:39 6068-1

ooM9543/Ms 18641494000159 AGEto rE00388843 14/10/2020 09:36 6831-1

rbq3758/Go 76018490153 AGEto rE00348833 13/10/2020 15:22 6831-1

qcJ9408/Mt 23509918000166 AGEto rE00348835 13/10/2020 16:35 6823-1

PrW2359/Go 19321410000162 AGEto rE00348841 14/10/2020 06:30 6823-1

qts8974/Go 19321410000162 AGEto rE00348840 14/10/2020 06:30 6823-1

qoE4468/MG 04685944000109 AGEto rE00348832 13/10/2020 14:44 6823-1

rfE6H38/MG 04685944000109 AGEto rE00348831 13/10/2020 14:24 6823-1

oLJ0611/to 27827810144 AGEto rE00348821 13/10/2020 09:59 6637-1

IZc6d89/rs 06014934000169 AGEto rE00348823 13/10/2020 10:48 6831-1

nbZ8248/MG 75361094668 AGEto rE00348825 13/10/2020 12:03 6831-1

qtr7228/Go 05262808000160 AGEto rE00348828 13/10/2020 13:32 6831-1

oYA4014/to 51058707000 AGEto rE00348830 13/10/2020 13:57 6831-1

qcJ9408/Mt 23509918000166 AGEto rE00348836 13/10/2020 16:35 6831-1

bbY5923/Pr 78022480000189 AGEto rE00348837 13/10/2020 18:00 6831-1

bEV2650/Pr 07107893000118 AGEto rE00348839 13/10/2020 17:50 6831-1

oAW6d46/Mt 21474921000166 AGEto rE00348838 13/10/2020 15:50 6831-1

KEI0286/to 21271373000177 AGEto rE00336972 16/10/2020 08:40 6645-0

ALL1304/to 48488461100 AGEto rE00345661 13/10/2020 11:53 7242-2

HsI1271/bA 04344666000118 AGEto rE00345664 16/10/2020 10:50 6645-0

HsI1271/bA 04344666000118 AGEto rE00336974 16/10/2020 10:50 6912-0

HsI1271/bA 04344666000118 AGEto rE00336973 16/10/2020 10:50 6580-0

qWA6968/to 06302693000153 AGEto rE00348842 14/10/2020 07:14 6840-2

ont1389/Go 03377702121 dEtrAn to01417196 10/10/2020 14:50 6599-2

JJG7833/to 58604650172 dEtrAn to01419167 12/10/2020 20:40 5410-0

qKE5103/to 08356106168 dEtrAn to00279373 11/10/2020 15:40 5460-0

qWc7801/to 05954469148 dEtrAn to00307708 10/10/2020 13:30 5010-0

MWI2637/to 05264666180 dEtrAn to00307709 10/10/2020 15:09 6599-2

MWI2637/to 05264666180 dEtrAn to00307710 10/10/2020 15:09 5010-0

oLL2456/to 88267440178 dEtrAn to00307711 10/10/2020 11:15 6122-0

oLH3835/to 03539764151 dEtrAn to00307712 10/10/2020 15:10 6122-0

qKI6648/to 83867724172 dEtrAn to00307713 10/10/2020 14:50 6599-2

MWI2637/to 05264666180 dEtrAn to00307714 10/10/2020 15:09 6599-2

nXb1623/rs 10347693000147 AGEto rE00361952 13/10/2020 10:45 6831-1

MWs2775/to 93043570120 dEtrAn to00315451 12/10/2020 20:00 6599-2

MWs2775/to 93043570120 dEtrAn to00315452 12/10/2020 20:00 5045-0
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qKM0360/to 23170146000180 dEtrAn to00956068 12/10/2020 20:05 5541-1

dcK4244/Go 03545966160 dEtrAn to00956067 12/10/2020 16:37 7366-2

qKc9c71/to 80035736100 dEtrAn to00956029 12/10/2020 00:47 6637-1

qKK1102/to 00070422133 dEtrAn to00955497 11/10/2020 23:00 7048-1

nGH0184/to 90085965120 dEtrAn to00331898 13/10/2020 17:14 5738-0

qKA2313/to 04534486154 dEtrAn to01417328 12/10/2020 12:53 5010-0

MXf3389/to 00341322105 dEtrAn to00314522 14/10/2020 10:27 7633-2

oVr3031/df 21495130134 dEtrAn to00314523 14/10/2020 17:11 7366-2

JGP9145/Go 24330051168 dEtrAn to00323912 14/10/2020 09:26 7366-2

nKc3947/Go 06901487000160 AGEto rE00345662 15/10/2020 08:55 7242-2

ntL3993/Go 43359523172 AGEto rE00359110 10/10/2020 12:06 6823-1

oqu0160/MG 18313112000168 AGEto rE00359112 10/10/2020 16:10 6823-1

HYr8458/cE 00630774188 AGEto rE00359113 11/10/2020 07:43 6823-1

qbP1c17/Mt 27908481000194 AGEto rE00349240 11/10/2020 11:25 6823-1

qbP1c17/Mt 27908481000194 AGEto rE00349242 11/10/2020 11:30 6971-0

qto0475/Go 37030566000176 AGEto rE00359073 11/10/2020 15:11 6823-1

ncK9234/ro 01746769000116 AGEto rE00359074 12/10/2020 16:03 6823-1

nco1811/ro 66339294987 AGEto rE00359075 13/10/2020 07:54 6823-1

obq7241/Mt 79960480000192 AGEto rE00359020 13/10/2020 10:00 6823-1

qbq4154/Mt 34425232000103 AGEto rE00359021 13/10/2020 10:10 6823-1

rdY0G24/sc 09433294000110 AGEto rE00359114 13/10/2020 11:20 6823-1

JZu4315/Mt 49590855172 AGEto rE00359115 13/10/2020 13:02 6823-1

JYc1I76/ro 29152264000142 AGEto rE00359116 13/10/2020 13:11 6823-1

nYt5800/sP 05289959000102 AGEto rE00359022 14/10/2020 10:40 6769-0

fct1169/sP 05289959000102 AGEto rE00349244 14/10/2020 10:40 6580-0

PcJ9677/PE 22342613000140 AGEto rE00359023 14/10/2020 11:20 6823-1

oHs3285/ro 90653670125 AGEto rE00349245 14/10/2020 11:30 6823-1

AWq9187/Mt 41196538115 AGEto rE00349247 14/10/2020 14:25 6823-1

PfG3441/Go 99304058104 AGEto rE00349243 14/10/2020 15:45 6823-1

PrA7118/Go 17130608000133 AGEto rE00359076 15/10/2020 08:56 6840-2

oGP8979/MG 11035726000186 AGEto rE00359077 15/10/2020 16:37 6840-2

oVf5665/Pr 07591484907 AGEto rE00345055 14/10/2020 15:47 6823-1

qrG7J97/Es 12602438774 AGEto rE00345059 16/10/2020 09:00 6823-1

IMn1253/rs 32050224087 AGEto rE00345058 16/10/2020 08:43 6823-1

EKH4586/sP 01190745000123 AGEto rE00345057 15/10/2020 11:52 6823-1

Ptq2353/MA 10490734000150 AGEto rE00345061 16/10/2020 09:56 6823-1

PLb6344/bA 13461154000122 AGEto rE00345060 16/10/2020 09:15 6840-2

nEJ9312/to 82849307149 AGEto rE00360730 27/09/2020 16:39 5193-0

oLn0624/to 00338237151 AGEto rE00360731 27/09/2020 16:51 5010-0

oLn0624/to 00338237151 AGEto rE00360732 27/09/2020 16:51 5118-0

qKE7E42/to 00357310101 AGEto rE00360733 27/09/2020 16:57 6653-1

qKb4391/to 05220537180 AGEto rE00360734 27/09/2020 17:21 5967-0

qEI4539/PA 63947854234 AGEto rE00360755 27/09/2020 17:50 5185-1

qEI4539/PA 63947854234 AGEto rE00360756 27/09/2020 17:50 7340-0

qWc1257/to 04157396243 AGEto rE00360760 27/09/2020 17:50 5282-0

qWc1257/to 04157396243 AGEto rE00360761 27/09/2020 17:50 5967-0

qKA1889/to 35543116187 AGEto rE00360757 27/09/2020 11:57 5967-0

qKJ2803/to 85581828172 AGEto rE00360758 27/09/2020 17:35 5967-0

oMo2700/to 03991528142 AGEto rE00360722 27/09/2020 23:18 5568-0

EKW0090/sP 14079896000150 AGEto rE00357894 27/09/2020 01:07 6823-1

qcX1557/Mt 07509231000174 AGEto rE00357895 27/09/2020 18:25 6823-1

qcX1557/Mt 07509231000174 AGEto rE00357896 27/09/2020 18:25 5746-3

qcK9d25/Mt 07509231000174 AGEto rE00360492 27/09/2020 18:25 6823-1

qcK9d25/Mt 07509231000174 AGEto rE00360493 27/09/2020 18:25 6971-0

qcI2b95/Mt 07509231000174 AGEto rE00360494 27/09/2020 18:26 6823-1

qcI2b95/Mt 07509231000174 AGEto rE00360495 27/09/2020 18:26 6971-0

GIG9060/sP 14079896000150 AGEto rE00357898 28/09/2020 07:33 6823-1

MIu3569/Mt 57794243149 AGEto rE00357899 28/09/2020 08:40 6840-2

qXH6868/MG 08100152000178 AGEto rE00357900 28/09/2020 09:29 6823-1

ffI0957/MG 01636038000118 AGEto rE00336246 28/09/2020 14:07 6823-1

qKK2989/to 82573034100 AGEto rE00290812 27/09/2020 21:40 5010-0

qKK2989/to 82573034100 AGEto rE00290813 27/09/2020 21:40 6912-0

JGV7894/to 85350834134 dEtrAn to00297501 29/09/2020 09:05 6173-2

qKc4439/to 09201041187 dEtrAn to00297502 29/09/2020 09:13 5606-0

MWq0632/to 48749362372 dEtrAn to01102863 26/09/2020 00:25 5525-0

oLH7374/to 07274769200 dEtrAn to01101712 30/09/2020 10:00 6912-0

oLH7374/to 07274769200 dEtrAn to01101713 30/09/2020 10:00 5061-0

AZb1884/to 04079206178 dEtrAn to00295196 30/09/2020 09:35 6181-0

MWq3415/to 79757804134 dEtrAn to00197808 28/09/2020 21:20 6653-1

KEK1243/to 74520490200 dEtrAn to00171573 26/09/2020 17:50 6599-2

KEK1243/to 74520490200 dEtrAn to00171574 26/09/2020 17:40 5045-0

MXb7158/to 03518443178 dEtrAn to00171575 26/09/2020 17:50 6599-2

MXb7158/to 03518443178 dEtrAn to00171576 26/09/2020 17:50 5010-0

MWo2427/to 28203224253 dEtrAn to00171578 28/09/2020 10:55 6599-2

JVt2718/to 93193637149 dEtrAn to00171579 29/09/2020 19:00 6912-0

JVt2718/to 93193637149 dEtrAn to00171580 29/09/2020 19:00 5010-0

JVt2718/to 93193637149 dEtrAn to00171581 29/09/2020 19:00 6653-2

MWV4572/to 05936944140 dEtrAn to00171582 30/09/2020 10:10 6599-2

MWV4572/to 05936944140 dEtrAn to00171583 30/09/2020 10:10 6637-2

PrX2554/Go 00853538000149 AGEto rE00336247 28/09/2020 14:48 6823-1

AVd0856/Pr 11700065000247 AGEto rE00336228 28/09/2020 18:16 6840-1

quo1022/MG 12208139000104 AGEto rE00336229 28/09/2020 21:02 6840-1

MWW4139/to 04905478189 dEtrAn to00189009 26/09/2020 10:50 6912-0

KdK1833/to 94937583115 AGEto rE00340990 28/09/2020 10:06 5967-0

MWW4139/to 04905478189 dEtrAn to00189008 26/09/2020 10:50 5010-0

qKA1652/to 02383816175 dEtrAn to00189010 28/09/2020 10:30 7633-1

MXG3003/to 01021106119 dEtrAn to00235206 29/09/2020 09:33 5991-0

HVJ7017/to 38772604115 dEtrAn to00329395 29/09/2020 17:15 6599-2

HVJ7017/to 38772604115 dEtrAn to00329394 29/09/2020 17:15 5010-0

quo1022/MG 12208139000104 AGEto rE00336230 28/09/2020 21:02 5746-3

HoI7929/df 50836110153 AGEto rE00340978 28/09/2020 08:54 5967-0

HoI7929/df 50836110153 AGEto rE00340979 28/09/2020 08:54 6599-2

qKA7362/to 01203335202 AGEto rE00340980 28/09/2020 09:55 5967-0

qKA7362/to 01203335202 AGEto rE00340981 28/09/2020 09:55 5010-0

MWq3520/to 00923418377 dEtrAn to00329396 30/09/2020 09:15 5010-0

qKA7675/to 16532872172 AGEto rE00340983 28/09/2020 08:21 7366-2

osV4f99/to 70135800315 dEtrAn to01026348 30/09/2020 09:30 6912-0

cIu3439/to 94886075134 AGEto rE00340985 28/09/2020 09:52 5185-1

cZJ4947/to 38912155172 AGEto rE00340986 28/09/2020 10:55 5185-1

oLL8528/to 18176290000194 AGEto rE00340987 28/09/2020 11:02 7242-2

oYb2311/to 47271701168 AGEto rE00340988 28/09/2020 11:04 5185-1

KdK1833/to 94937583115 AGEto rE00340989 28/09/2020 10:06 7242-2

nfc0704/to 29825407972 AGEto rE00340991 28/09/2020 11:05 5185-1

GZJ1383/to 02790753164 AGEto rE00340992 28/09/2020 11:07 7242-2

qKc0422/to 44438966191 AGEto rE00340993 28/09/2020 11:08 7242-2

oJL9I37/to 26809184104 AGEto rE00340994 28/09/2020 19:02 5967-0

JGJ6646/to 09449531153 AGEto rE00340995 28/09/2020 15:23 5185-1

MWP5176/to 05993511362 AGEto rE00340996 28/09/2020 15:35 5185-1

qnH6698/to 02429741121 AGEto rE00340997 28/09/2020 15:52 7242-2

qPE8746/MG 07498112000163 AGEto rE00336231 29/09/2020 06:25 6823-1

MWG9077/to 01321700199 AGEto rE00356865 29/09/2020 15:00 6580-0

MWA2516/to 25091307000176 AGEto rE00356866 29/09/2020 11:00 5835-0

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 000834/2020

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

osZ6781/PA 79815596187 AGEto rE00290201 01/10/2020 08:15 5967-0

oLI1804/to 03127711182 AGEto rE00360871 01/10/2020 14:18 7633-2

qKM3955/to 89415353104 AGEto rE00360870 01/10/2020 10:57 6564-0

qKJ0H80/to 01638691118 AGEto rE00360869 01/10/2020 15:21 5967-0

JKG0192/to 66322553100 AGEto rE00360881 01/10/2020 13:56 5967-0

qKA3980/to 56565984115 AGEto rE00360875 01/10/2020 18:07 5967-0

qWE3c97/to 50559508387 AGEto rE00360884 02/10/2020 14:36 5967-0

qKb6883/to 59844370159 AGEto rE00360885 02/10/2020 14:41 5967-0

qrE2f33/Es 32681371000172 AGEto rE00360886 02/10/2020 14:51 5967-0

nPY6910/cE 88474607353 AGEto rE00360887 02/10/2020 15:53 5967-0

qKJ5665/to 08787150000107 AGEto rE00360883 02/10/2020 14:26 7633-2

Jur8916/to 59032081187 AGEto rE00360888 02/10/2020 16:24 5967-0

qWf4J56/to 21691142115 AGEto rE00360889 02/10/2020 16:16 5185-1

MXA5876/to 04850756107 AGEto rE00347572 02/10/2020 18:13 6777-0

oLL1064/to 04719485000129 AGEto rE00347573 02/10/2020 14:18 6564-0

odZ5622/sc 75063247920 AGEto rE00360089 02/10/2020 17:55 5746-1

JVZ6982/to 66324246191 AGEto rE00360890 02/10/2020 19:53 5487-0

JVZ6982/to 66324246191 AGEto rE00360891 02/10/2020 19:53 6769-0

rfc8E69/MG 07976147002295 AGEto rE00360876 02/10/2020 10:03 5967-0

MWE8280/to 85468525100 AGEto rE00360878 02/10/2020 10:28 6599-2

MWE8280/to 85468525100 AGEto rE00360879 02/10/2020 10:28 5010-0

MWE8280/to 85468525100 AGEto rE00360880 02/10/2020 10:28 5967-0

oLJ5802/to 00828382166 AGEto rE00361009 02/10/2020 10:58 6912-0

MWL8186/to 20762992387 AGEto rE00360952 02/10/2020 10:15 5045-0

oHA7152/to 76215652172 AGEto rE00290551 02/10/2020 13:15 5169-1

oHA7152/to 76215652172 AGEto rE00290553 02/10/2020 15:15 6912-0

oHA7152/to 76215652172 AGEto rE00290552 02/10/2020 15:15 6599-2

MWG6015/to 50738100153 AGEto rE00360951 02/10/2020 10:00 5010-0

oYc7769/to 03899412125 dEtrAn to01518075 30/09/2020 15:25 6599-2

qWc0c11/to 15060802272 AGEto rE00360762 03/10/2020 08:09 5967-0

nGM0899/to 24455407391 AGEto rE00298952 03/10/2020 15:05 5967-0
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nWL2I87/to 22118930000187 dEtrAn to00216484 30/09/2020 18:44 5410-0

ncK9542/to 96189800300 AGEto rE00360763 03/10/2020 08:26 5185-1

qWA0504/to 48580171172 AGEto rE00347574 03/10/2020 07:04 6564-0

qWb5513/to 70845012150 AGEto rE00360764 03/10/2020 17:48 5967-0

nWK3199/Go 81001703120 AGEto rE00360765 03/10/2020 18:12 5967-0

MWG7282/to 54962854100 AGEto rE00360766 03/10/2020 18:16 5967-0

JGG0062/df 39273296149 AGEto rE00360767 03/10/2020 18:29 5444-0

MWs2589/to 04608104136 AGEto rE00360735 03/10/2020 09:24 6726-1

HPt9914/to 00524686157 AGEto rE00360737 03/10/2020 10:00 6963-0

qKc9951/to 00206066139 AGEto rE00360738 03/10/2020 18:44 5010-0

qKJ0H80/to 01638691118 AGEto rE00360777 04/10/2020 19:00 6564-0

MWW4119/to 51565463153 AGEto rE00360739 04/10/2020 09:50 5185-1

MXE0952/to 04842471158 AGEto rE00360741 04/10/2020 10:00 6653-1

qKf5130/to 00499014197 AGEto rE00360744 04/10/2020 11:01 5967-0

oLK6392/to 04615428111 AGEto rE00360743 04/10/2020 16:20 7340-0

oLn9404/to 13645412115 AGEto rE00360745 04/10/2020 17:31 5193-0

MWP9925/to 79742092168 AGEto rE00360746 04/10/2020 17:46 7340-0

qKf4594/to 07189714189 AGEto rE00360747 04/10/2020 17:49 5010-0

qWA9397/to 78572380159 dEtrAn to00171379 30/09/2020 21:12 7048-1

qKf4594/to 07189714189 AGEto rE00360748 04/10/2020 17:49 7340-0

bsK1760/Go 93518447149 dEtrAn to00171378 30/09/2020 15:45 7048-1

qKf4594/to 07189714189 AGEto rE00360749 04/10/2020 17:49 6637-1

qKI2776/to 82704597120 AGEto rE00360768 04/10/2020 07:56 5967-0

MWX3172/to 02456993179 AGEto rE00360769 04/10/2020 08:50 5738-0

MWP5132/to 07218134106 dEtrAn to01518076 02/10/2020 21:15 6637-1

oMo3034/Go 23625783134 dEtrAn to00184971 01/10/2020 10:30 5525-0

Pqb3349/Go 82613567104 AGEto rE00361115 06/10/2020 17:09 7242-2

qKL6186/to 04909300180 AGEto rE00361116 06/10/2020 17:06 7242-2

oGu3900/Go 84918870163 AGEto rE00361117 06/10/2020 17:07 7242-2

qKf3393/to 02874179213 AGEto rE00361118 06/10/2020 17:19 7242-2

MWM9061/to 26475677272 AGEto rE00361160 07/10/2020 09:40 6769-0

MXd5048/to 13564862153 AGEto rE00361120 07/10/2020 09:35 5967-0

nfs8058/Go 04611464873 AGEto rE00361121 07/10/2020 10:10 6599-2

Pou8875/cE 05632506000137 AGEto rE00347582 07/10/2020 12:36 6823-1

PoZ7074/cE 05632506000137 AGEto rE00347581 07/10/2020 12:29 6823-1

qKf3141/to 13597883000100 AGEto rE00347580 07/10/2020 09:44 7366-2

qff9025/to 17212057215 AGEto rE00356870 07/10/2020 11:04 5967-0

nMP5521/to 01041988184 AGEto rE00356871 07/10/2020 13:00 5010-0

nMP5521/to 01041988184 AGEto rE00356872 07/10/2020 13:00 5061-0

bXA8181/to 02691116972 AGEto rE00361123 07/10/2020 10:10 6645-0

ooH4996/sP 32247684000117 AGEto rE00360779 07/10/2020 14:57 5967-0

JWc3639/to 05445251160 AGEto rE00360778 07/10/2020 11:07 5185-1

MWX3672/to 12544086300 AGEto rE00360750 07/10/2020 10:17 5185-1

qKL1935/to 07066988191 AGEto rE00361532 08/10/2020 15:49 7242-2

JWP9230/to 08801223153 AGEto rE00360114 08/10/2020 01:25 5746-3

Ptn3922/MA 23616331000156 AGEto rE00347585 08/10/2020 08:36 6823-1

oYA1268/to 00070140000136 AGEto rE00361533 08/10/2020 16:00 7242-2

PrJ2152/Go 08369945000197 AGEto rE00361534 08/10/2020 16:02 7242-2

qKJ7287/to 01224346688 AGEto rE00361529 08/10/2020 16:23 7633-2

nGo5697/Go 14790599191 AGEto rE00361531 08/10/2020 16:23 5185-1

MVX9974/to 36977373172 AGEto rE00361165 08/10/2020 09:05 5967-0

MuV3388/AL 90359399487 AGEto rE00361164 08/10/2020 08:30 5967-0

EZL9944/to 01149135107 AGEto rE00361163 08/10/2020 08:21 5967-0

HVb0925/to 62059165504 AGEto rE00361162 08/10/2020 10:00 6564-0

KEI5106/to 00770687180 AGEto rE00361168 08/10/2020 16:25 6645-0

MWM9099/to 92344640100 AGEto rE00360781 08/10/2020 10:40 5738-0

oEt8528/PE 44975376415 AGEto rE00360780 08/10/2020 10:22 5185-1

MWX3172/to 02456993179 AGEto rE00360770 04/10/2020 08:50 5819-4

nLH8650/Go 02222289000119 AGEto rE00360771 04/10/2020 17:30 5193-0

MWE0809/to 41281497304 AGEto rE00360772 04/10/2020 17:50 5193-0

MWE0809/to 41281497304 AGEto rE00360773 04/10/2020 17:50 6580-0

JVL6565/to 92224270178 AGEto rE00360774 04/10/2020 18:21 5967-0

JVL6565/to 92224270178 AGEto rE00360775 04/10/2020 18:21 6599-2

oLK6392/to 04615428111 AGEto rE00360742 04/10/2020 16:20 7030-1

nWE6608/Go 02168531846 AGEto rE00360090 05/10/2020 23:47 5746-1

nft2948/to 35445360130 AGEto rE00361013 05/10/2020 11:30 5185-1

KbE0958/to 98534840130 AGEto rE00361012 05/10/2020 08:10 6726-1

KbE0958/to 98534840130 AGEto rE00361010 05/10/2020 08:10 6564-0

qKb7680/to 76766403187 AGEto rE00361106 05/10/2020 09:04 5967-0

qWb1441/to 71603999949 AGEto rE00361107 05/10/2020 09:05 5967-0

JVP2332/to 04112983131 AGEto rE00361108 05/10/2020 17:40 7242-2

qKK0141/to 05908701149 AGEto rE00361109 05/10/2020 17:45 5967-0

JGK9578/to 02047058198 dEtrAn to01101714 04/10/2020 21:30 5169-1

qKA3540/to 28754271134 AGEto rE00361110 05/10/2020 17:49 7242-2

JGK9578/to 02047058198 dEtrAn to01101715 04/10/2020 21:30 5010-0

qKc8370/to 04260209108 AGEto rE00361111 05/10/2020 17:50 5967-0

JGK9578/to 02047058198 dEtrAn to01101716 04/10/2020 21:30 6912-0

Hrb0271/to 02689040140 AGEto rE00361102 05/10/2020 17:40 5010-0

JGK9578/to 02047058198 dEtrAn to01101717 04/10/2020 21:30 5274-1

MVY5591/to 00219840180 dEtrAn to01101718 04/10/2020 23:10 7030-1

MVY5591/to 00219840180 dEtrAn to01101719 04/10/2020 23:10 6556-1

MVY5591/to 00219840180 dEtrAn to01101720 04/10/2020 23:10 7048-1

HoZ4077/MA 19656815300 dEtrAn to01101937 06/10/2020 02:58 6530-0

oLM3H51/to 56238509368 AGEto rE00361151 05/10/2020 09:15 5010-0

Hrb0271/to 02689040140 AGEto rE00361103 05/10/2020 17:40 6599-2

oLH8473/to 98216805187 dEtrAn to01421869 06/10/2020 08:35 6653-1

nGX8612/Go 59824964134 dEtrAn to01421874 06/10/2020 17:30 5010-0

Hrb0271/to 02689040140 AGEto rE00361104 05/10/2020 17:41 7242-2

nGX8612/Go 59824964134 dEtrAn to01421875 06/10/2020 17:30 5061-0

nGX8612/Go 59824964134 dEtrAn to01421876 06/10/2020 17:30 6599-2

qKI8951/to 85628816191 dEtrAn to01421877 08/10/2020 15:50 5010-0

qqZ5489/MG 16670085000155 dEtrAn to00184973 01/10/2020 11:50 5525-0

qKJ4408/to 22212519000257 dEtrAn to01526021 08/10/2020 11:53 5487-0

MWs7441/to 01164033140 AGEto rE00361105 05/10/2020 18:00 5010-0

MXE1029/to 44148143168 AGEto rE00361157 06/10/2020 17:01 7242-2

qKE2334/to 00168194112 AGEto rE00361156 06/10/2020 17:00 7242-2

qKE3290/to 88868737191 AGEto rE00361155 06/10/2020 17:00 7242-2

onq6057/Go 75831990000966 AGEto rE00348779 06/10/2020 08:10 6831-1

qWd6c35/to 23050860000135 AGEto rE00348802 06/10/2020 07:58 6831-1

PrJ9790/Go 02812906000136 AGEto rE00348804 06/10/2020 09:30 6831-1

ItP1b15/rs 31396510000153 AGEto rE00348781 06/10/2020 09:29 6823-1

dbL1208/MG 11738737000122 AGEto rE00348782 06/10/2020 09:38 6823-1

nLo5J87/Go 00344888126 AGEto rE00348776 06/10/2020 07:36 6823-1

qAn4525/Ms 18641494000159 AGEto rE00348780 06/10/2020 09:15 6831-1

rAd2344/sc 10441679000108 AGEto rE00348918 06/10/2020 07:10 6823-1

nfr0730/Go 81804684000267 AGEto rE00361928 06/10/2020 20:14 6769-0

nfr0730/Go 81804684000267 AGEto rE00348990 06/10/2020 20:14 6750-0

PLs7A94/bA 01955049505 AGEto rE00361154 06/10/2020 16:53 7242-2

qKd0f41/to 00115586105 AGEto rE00361153 06/10/2020 16:52 7242-2

JVM9243/to 00348489161 AGEto rE00361152 06/10/2020 16:00 7242-2

qWb2c07/to 07108362104 AGEto rE00347578 06/10/2020 09:33 7366-2

JIJ3617/to 00149709102 AGEto rE00347577 06/10/2020 09:59 7366-2

HIr2565/df 07421364000194 AGEto rE00347576 06/10/2020 09:01 6564-0

dbL1208/MG 11738737000122 AGEto rE00347575 06/10/2020 15:59 6823-1

qKo8501/sE 03861512000130 AGEto rE00360091 06/10/2020 14:00 5746-1

drL1620/Go 73801690172 AGEto rE00361119 06/10/2020 17:02 7242-2

MWq1259/to 87233797153 AGEto rE00361113 06/10/2020 17:05 7242-2

qKK8403/to 84316004115 AGEto rE00361114 06/10/2020 17:05 7242-2

qKd7185/to 00243177135 dEtrAn to00956028 03/10/2020 17:00 5045-0

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 000835/2020

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

JIJ3875/to 83247297120 dEtrAn to00312777 09/10/2020 20:00 5169-1

qKE6658/to 05200369134 dEtrAn to01518080 09/10/2020 08:38 7633-1

nWM8241/Go 05452293167 dEtrAn to00315571 09/10/2020 01:56 6599-2

nWM8241/Go 05452293167 dEtrAn to00315572 09/10/2020 02:02 5010-0

qKE1715/to 04928446151 dEtrAn to00322834 10/10/2020 08:50 6912-0

qKE1715/to 04928446151 dEtrAn to00322835 10/10/2020 08:50 7056-1

MWG9990/to 94568006104 dEtrAn to01518081 09/10/2020 11:20 5169-1

MWH9838/to 02489331167 AGEto rE00360094 08/10/2020 20:00 5746-1

EAd5959/to 08399190187 AGEto rE00361537 08/10/2020 16:50 7242-2

PsK9514/to 56657560168 AGEto rE00361535 08/10/2020 16:40 7242-2

oLL1396/to 32857039115 AGEto rE00361536 08/10/2020 16:51 7242-2

MXA9721/to 90269233172 AGEto rE00361530 08/10/2020 16:36 7633-2

MXG5521/to 04105297104 AGEto rE00361126 08/10/2020 22:45 7633-2

nEJ5894/to 38246309153 AGEto rE00361170 08/10/2020 16:50 6637-2

MWL0419/to 13070801000175 AGEto rE00360841 08/10/2020 16:43 7633-2

oYA8499/to 03563977186 AGEto rE00361128 08/10/2020 18:35 5967-0

qWA3631/to 04132992101 AGEto rE00361127 08/10/2020 17:30 5800-0

onq4573/Go 02083764000113 AGEto rE00361125 08/10/2020 16:30 6602-0

onq4573/Go 02083764000113 AGEto rE00361124 08/10/2020 16:30 6637-1

MWW1057/Mt 02313729000143 AGEto rE00360092 09/10/2020 18:48 5746-1

bnV6195/sc 25811029934 AGEto rE00360093 09/10/2020 14:09 5746-1

qKL6945/to 09148342000128 AGEto rE00360095 09/10/2020 22:41 5746-1

qVK8c85/PA 01299441000107 AGEto rE00347587 09/10/2020 12:20 6823-1

qKf6759/to 53386833187 AGEto rE00361129 09/10/2020 17:02 5045-0

Prs9666/Go 01032075000117 AGEto rE00347586 09/10/2020 09:14 6270-0

PPc0462/Es 05075089000179 AGEto rE00347590 09/10/2020 17:53 6823-1
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PPc0462/Es 05075089000179 AGEto rE00347591 09/10/2020 17:53 6971-0

qVL9b65/PA 10197621000160 AGEto rE00347589 09/10/2020 14:02 6823-1

EYZ0211/to 01610901000168 AGEto rE00347588 09/10/2020 13:18 7366-2

quK9414/MG 49802615668 AGEto rE00374002 09/10/2020 14:13 6840-2

oLH1388/to 06049267820 AGEto rE00357400 09/10/2020 13:20 7242-2

qKd0447/to 03319900161 AGEto rE00357786 09/10/2020 13:38 5967-0

nEo3067/to 88018156115 AGEto rE00357396 09/10/2020 13:00 7242-2

oYb9215/to 47270594104 AGEto rE00357397 09/10/2020 13:04 7242-2

onE2192/to 00684564173 AGEto rE00357398 09/10/2020 13:05 7242-2

MWJ9423/to 03571553000192 AGEto rE00361171 09/10/2020 16:52 5010-0

IMI3475/Go 04315756148 AGEto rE00361172 09/10/2020 17:10 6599-2

IMI3475/Go 04315756148 AGEto rE00361173 09/10/2020 17:10 7242-2

MWs3883/to 02020609185 AGEto rE00361130 09/10/2020 17:25 5185-2

MVX7726/to 03631914105 AGEto rE00361131 09/10/2020 17:35 6653-1

JuM4324/to 01757146148 AGEto rE00361015 09/10/2020 18:59 6769-0

qKG6780/to 02655638107 AGEto rE00361014 09/10/2020 22:38 7340-0

qKG6780/to 02655638107 AGEto rE00360850 09/10/2020 22:38 6653-1

oLJ6176/to 49855476115 AGEto rE00360849 09/10/2020 22:30 5185-1

our1560/to 59322756268 AGEto rE00360848 09/10/2020 22:27 5185-1

MWE7218/to 01931793182 AGEto rE00360847 09/10/2020 15:20 7242-2

nVW0855/MA 77354982334 AGEto rE00360846 09/10/2020 15:17 7242-2

Kou2469/to 36009725100 AGEto rE00360845 09/10/2020 15:15 5185-1

MXd2533/to 04424948000125 AGEto rE00360844 09/10/2020 15:10 5185-2

MWP6111/to 10679240000118 AGEto rE00360843 09/10/2020 15:10 5185-1

oLK7525/to 42711290115 AGEto rE00360842 09/10/2020 15:09 5185-2

oLH1420/to 01424954177 AGEto rE00357788 10/10/2020 14:22 7242-2

KVG7653/PA 64907554168 AGEto rE00347593 10/10/2020 14:44 6823-1

qKI2G78/to 88031047120 AGEto rE00374004 10/10/2020 09:04 7366-2

fEc1b99/to 29239967800 AGEto rE00347594 10/10/2020 09:19 7366-2

JWE2619/to 89811437149 AGEto rE00347595 10/10/2020 11:41 7366-2

PqH1002/Go 02726560000153 AGEto rE00347592 10/10/2020 10:03 6823-1

MWr8923/to 02456127188 AGEto rE00357789 10/10/2020 14:31 7242-2

MVt5137/to 05040097107 AGEto rE00357796 10/10/2020 10:49 5819-7

Pqq2b13/to 02756014125 AGEto rE00361704 10/10/2020 10:05 5967-0

oLL7029/to 08809986000157 AGEto rE00358832 10/10/2020 07:40 5967-0

MWH1803/to 31090850115 AGEto rE00361024 10/10/2020 11:20 6637-1

MWH1803/to 31090850115 AGEto rE00361023 10/10/2020 11:20 5010-0

MWH1803/to 31090850115 AGEto rE00361025 10/10/2020 11:20 7056-1

MWK8b83/MA 02587020107 AGEto rE00361017 10/10/2020 10:41 7340-0

qKK2656/to 37225707191 AGEto rE00361016 10/10/2020 10:26 5185-1

MWs1223/to 19689357115 AGEto rE00361177 10/10/2020 12:20 7242-2

rbL5I74/Go 23334517187 AGEto rE00361136 10/10/2020 11:40 7242-2

MVq4419/to 59208732134 AGEto rE00361137 10/10/2020 11:42 6769-0

qWE7d62/to 94748101172 AGEto rE00361176 10/10/2020 12:15 7242-2

JId9000/to 61004148305 AGEto rE00361175 10/10/2020 12:12 7242-2

nWt3267/to 50689100663 AGEto rE00361174 10/10/2020 12:10 5398-0

nHq7045/to 85637378134 AGEto rE00361134 10/10/2020 10:30 6769-0

nHq7045/to 85637378134 AGEto rE00361132 10/10/2020 10:30 6599-2

nHq7045/to 85637378134 AGEto rE00361135 10/10/2020 10:30 5045-0

MVt7615/to 00929876130 AGEto rE00356867 29/09/2020 11:07 5835-0

qPu9f20/to 02286479000108 AGEto rE00356868 29/09/2020 14:20 5835-0

oGP2472/Go 93279760100 AGEto rE00340998 30/09/2020 10:15 5010-0

oGP2472/Go 93279760100 AGEto rE00340999 30/09/2020 10:15 5185-1

PrA9612/Go 26143879168 AGEto rE00341000 30/09/2020 10:17 5010-0

APX3E69/to 07993176166 AGEto rE00340902 30/09/2020 10:40 5010-0

oLM0383/to 06504002169 AGEto rE00340904 30/09/2020 08:25 5908-0

dZW6827/to 02499787333 AGEto rE00340906 30/09/2020 11:08 5185-1

dZW6827/to 02499787333 AGEto rE00340907 30/09/2020 11:08 7242-2

oLn2975/to 03330172185 AGEto rE00340908 30/09/2020 15:17 5967-0

Ptd8268/MA 19815124000153 AGEto rE00336233 30/09/2020 09:22 6823-1

Ptd8268/MA 19815124000153 AGEto rE00336234 30/09/2020 09:22 6971-0

Ptd8268/MA 19815124000153 AGEto rE00336235 30/09/2020 09:22 6980-0

fJX4410/sP 26137524000112 AGEto rE00336236 30/09/2020 10:27 6823-1

ofK7608/PA 34875203000143 AGEto rE00336237 30/09/2020 11:55 6823-1

oAV8H36/PA 00033559260 AGEto rE00336243 30/09/2020 12:20 6823-1

oAV8H36/PA 00033559260 AGEto rE00336245 30/09/2020 12:20 6971-0

oAV8H36/PA 00033559260 AGEto rE00336248 30/09/2020 12:20 6980-0

btZ0540/sP 74408345000115 AGEto rE00336239 30/09/2020 12:38 6840-2

dbM4056/sP 00447333000163 AGEto rE00336240 30/09/2020 14:24 6823-1

fKs0805/MG 20445854000199 AGEto rE00336241 30/09/2020 14:39 6823-1

Htt0d24/Pr 18452772000120 AGEto rE00336242 30/09/2020 14:42 6823-1

qIL1780/sc 14460993000270 AGEto rE00336249 30/09/2020 15:36 6823-1

PYc4949/to 11361989000185 dEtrAn to02128387 29/09/2020 13:21 5185-1

MXf6125/to 00578374145 dEtrAn to02128388 29/09/2020 13:30 5185-1

MVP9517/to 13231405149 dEtrAn to02128395 29/09/2020 16:16 7048-1

MXd8830/to 00749482109 dEtrAn to02128390 29/09/2020 14:09 5185-1

nEP5923/to 02234841135 dEtrAn to02128393 29/09/2020 16:05 5185-1

MWV0607/to 21996849115 dEtrAn to02128394 29/09/2020 16:08 5185-1

oYA7898/to 80649408187 dEtrAn to02128389 29/09/2020 13:30 5185-1

nGs6473/to 02508695190 dEtrAn to02129898 01/10/2020 07:50 5185-1

AZM4919/Mt 50264281187 AGEto rE00336250 30/09/2020 16:10 6823-1

dVs7800/MG 03453728670 AGEto rE00336232 30/09/2020 16:30 6823-1

AWt5222/Pr 07509196000193 AGEto rE00360451 30/09/2020 17:30 6840-2

PtH7072/MA 19815124000153 AGEto rE00360454 30/09/2020 17:40 6840-2

PtH7072/MA 19815124000153 AGEto rE00360455 30/09/2020 17:40 6971-0

PtH7072/MA 19815124000153 AGEto rE00360456 30/09/2020 17:40 6980-0

nEf0062/ro 52645045987 AGEto rE00360452 30/09/2020 17:47 6823-1

AcY4747/sc 02291748920 AGEto rE00360453 30/09/2020 18:20 6840-2

oVs7752/df 05802397000159 AGEto rE00360457 30/09/2020 18:44 6823-1

oVs7752/df 05802397000159 AGEto rE00360458 30/09/2020 18:44 5746-3

bdV0540/sc 13782103000100 AGEto rE00360460 30/09/2020 19:30 5746-3

bdV0540/sc 13782103000100 AGEto rE00360462 30/09/2020 19:30 6840-1

nud6298/Mt 04985523000195 AGEto rE00360465 30/09/2020 19:35 6823-1

nud6298/Mt 04985523000195 AGEto rE00360466 30/09/2020 19:35 6971-0

nud6298/Mt 04985523000195 AGEto rE00360467 30/09/2020 19:35 6980-0

qcJ8408/Mt 17717404000101 AGEto rE00360474 30/09/2020 23:44 6823-1

qcJ8408/Mt 17717404000101 AGEto rE00360475 30/09/2020 23:44 6980-0

qcJ8408/Mt 17717404000101 AGEto rE00360476 30/09/2020 23:44 6971-0

qcH5J42/Mt 17717404000101 AGEto rE00360478 30/09/2020 23:45 5746-3

qcH5J42/Mt 17717404000101 AGEto rE00360481 30/09/2020 23:45 6971-0

qcH5J42/Mt 17717404000101 AGEto rE00360482 30/09/2020 23:45 6980-0

qqs3689/MG 21301625000163 AGEto rE00360463 30/09/2020 23:50 5746-3

qqs3689/MG 21301625000163 AGEto rE00360464 30/09/2020 23:50 6823-1

Jtr1876/Go 93872160125 dEtrAn to02129897 01/10/2020 07:44 5185-1

onW4092/Go 62578251134 dEtrAn to02129888 01/10/2020 07:43 5410-0

MWP1818/to 26894022000136 dEtrAn to02128906 01/10/2020 08:23 5185-1

oVV2710/df 63523957168 dEtrAn to02128908 01/10/2020 08:29 5185-1

fKu2594/to 04043478194 dEtrAn to02128400 30/09/2020 14:52 7366-2

qKc7787/to 02888001179 dEtrAn to02128865 30/09/2020 08:07 5185-1

JGr9329/Go 38778726115 dEtrAn to02128864 30/09/2020 08:06 5185-1

PZL4078/MG 07063698000303 dEtrAn to02128868 30/09/2020 10:00 7366-2

foM4355/to 00413382192 dEtrAn to02128863 30/09/2020 07:35 7633-1

MXA3H75/to 21933497000170 dEtrAn to02128862 30/09/2020 07:33 5185-1

MVr8116/to 01284433161 dEtrAn to02128861 30/09/2020 07:30 5185-1

oYb7010/to 01579030106 dEtrAn to02128860 30/09/2020 15:36 5185-1

oLM0131/to 98302973149 dEtrAn to02128859 30/09/2020 17:43 7633-2

oYc9134/to 42967236187 dEtrAn to02128856 30/09/2020 16:55 7633-1

MHX5A34/to 34109366100 dEtrAn to02128858 30/09/2020 17:47 7633-1

MWP4E84/to 23745177304 dEtrAn to02129842 28/09/2020 17:09 5452-2

MWb3353/to 29523095153 dEtrAn to02127866 29/09/2020 11:19 6408-0

MWq6f68/to 05543415141 dEtrAn to02128870 30/09/2020 15:22 5185-1

KEs5544/Go 77553330191 dEtrAn to02128866 30/09/2020 08:07 5185-1

PKu5120/bA 11160467000115 dEtrAn to02128867 30/09/2020 09:05 7633-1

nKV8427/to 02730352155 dEtrAn to02128869 30/09/2020 15:17 7633-2

IGEPREV

PORTARIA Nº 1468, DE 23 DE OUTUbRO DE 2020.

dispõe sobre a concessão de Isenção de Imposto 
de renda e contribuição Previdenciária da segurada 
Heloisa Lotufo Manzano.

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. 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. 35, II, “b”, do decreto federal 
nº 9.580, de 22 de novembro de 2018; 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 22 de setembro de 2020, 
os proventos da segurada HELoIsA Lotufo MAnZAno, cPf  
nº 021.095.651-87, aposentada por meio do decreto nº 11.693, de 21 de 
dezembro de 1994, publicado no Diário Oficial do Estado nº 403, de 24 
de dezembro de 1994, 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 2020.45.703300PA.

Art. 2º EstAbELEcEr que a segurada deverá ser submetida 
à avaliação médica pericial no prazo de 2 (dois) anos, a contar de 22 de 
setembro de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 22 de setembro de 2020.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LIMA
Presidente
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PORTARIA Nº 1474, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

dispõe sobre a concessão de Isenção de Imposto 
de renda e contribuição Previdenciária da segurada 
Maria Luisa carreiro Varao.

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. 14, IV e no art. 52, §2º, da 
Lei Estadual 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. 35, II, “b”, do decreto federal 
nº 9.580, de 22 de novembro de 2018; 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 24 de outubro de 2019, 
os proventos da segurada MArIA LuIsA cArrEIro VArAo, cPf  
nº 311.531.351-91, cuja pensão foi concedida por meio do decreto 
Judiciário nº 524/99, de 10 de setembro de 1999, publicada no diário da 
Justiça nº 748, de 20 de setembro de 1999, 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 2020.45.1005401PA.

Art. 2º EstAbELEcEr que a segurada deverá ser submetida 
à avaliação médica pericial no prazo de 5 (cinco) anos, a contar de 24 
de outubro de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 24 de outubro de 2019.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LIMA
Presidente

PORTARIA Nº 1478, DE 23 DE OUTUbRO DE 2020.

dispõe sobre a concessão de Isenção de Imposto de 
renda e contribuição Previdenciária da segurada Elza 
Maria Eloy barboza de Melo.

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. 14, IV e no art. 52, §2º, da 
Lei Estadual 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. 35, II, “b”, do decreto federal 
nº 9.580, de 22 de novembro de 2018; 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 11 de abril de 2020, os 
proventos da segurada ELZA MArIA ELoY bArboZA dE MELo,  
cPf nº 592.571.057-68, aposentada por meio da Portaria nº 306/AP, de 
26 de março de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado nº 3.850, de 
09 de abril de 2013, 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 2020.45.602664PA.

Art. 2º EstAbELEcEr que a segurada deverá ser submetida 
à avaliação médica pericial no prazo de 5 (cinco) anos, a contar de 11 
de abril de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 11 de abril de 2020.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LIMA
Presidente

APOSTILA Nº 17/2020.

na Portaria nº 336, de 10 de março de 2020, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 5.561, de 11 de março de 2020, que concedeu 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição à 
segurada JAnIcE PAInKoW rosA cAVALcAntE, com base no que 
consta do processo nº 2019.04.208328P, onde se lê: JAnIcE PAInKoW 
rosA, Leia-se: JAnIcE PAInKoW rosA cAVALcAntE.

Palmas, aos 26 dias do mês de outubro de 2020.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LIMA
Presidente

NATURATINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Processo nº: 2016 4031 00355.
contrato nº: 025/2017 sEInf/contrato nº 048/2017/nAturAtIns.
termo Aditivo: 7º (sétimo).
contratante: Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns.
contratado: talismã construtora e Incorporadora Ltda.
cnPJ: 02.582.819/0001-30.
objeto: Prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato 
nº 025/2017 - construÇÃo do PrÉdIo do LIcEncIAMEnto 
AMbIEntAL EM PALMAs do nAturAtIns/to.
fonte: 04220.
Elemento de despesa: 44.90.51.
data da Assinatura: 28/10/2020.
Vigência: 31/12/2020.
signatários: sebastião Albuquerque cordeiro - contratante e rômulo 
José dos santos - contratado.

JUCETINS

PORTARIA JUCETINS Nº 89/2020, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

dIsPÕE sobrE A HAbILItAÇÃo dE trAdutor 
PÚbLIco AD HOC.

A PrEsIdEntE dA JuntA coMErcIAL do EstAdo do 
tocAntIns - JucEtIns, no uso de suas atribuições legais que lhe 
conferem os artigos 23 e 42 da Lei federal nº 8.934, de 18 de novembro 
de 1994, regulamentada pelo decreto federal nº 1.800, de 30 de janeiro 
de 1996; decreto nº 13.609, de 21/10/1943, na Instrução normativa  
nº 72, de 19/12/2019, do departamento nacional de registro e Integração-
drEI, e pela competência que lhe fora atribuída pelo Ato nº 1.911 - nM, 
de 1º de agosto de 2019, publicado no doE 5.410, de 1º de agosto de 
2019, resolve:

considerando que o requerente comprovou o atendimento 
a todos os requisitos estabelecidos no art. 19 da referida Instrução 
normativa;

considerando, ainda, serem as Juntas comerciais os órgãos 
estaduais responsáveis pelos procedimentos referentes a tradutores 
Públicos e Intérpretes comerciais.

rEsoLVE:

Art. 1º tornar público a habilitação do tradutor Público Ad Hoc  
JosÉ ArLIndo dos sAntos, no idioma EsPAnHoL, para um único e 
exclusivo ato de realizar a tradução do documento: cArtEIrA nAcIonAL 
dE HAbILItAÇÃo, emitido na república Argentina, em nome de frAnco 
EstEbAn coronEL, conforme processo nº 20/043262-1, de 26 outubro 
de 2020.

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

Palmas-to, 26 de outubro de 2020. 

tHAIs coELHo dE souZA AMArAL MontEIro
Presidente
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2018

ProcEsso nº 2018/20570/000093
contrAtAntE: Junta comercial do Estado do tocantins
contrAtAdo: EnErGIsA tocAntIns dIstrIbuIdorA dE EnErGIA 
s/A
obJEto do contrAto: serviço Público de fornecimento de Energia 
Elétrica.

Aos 26 dias do mês de outubro de 2020, na sede da JuntA 
coMErcIAL do EstAdo do tocAntIns, situada na quadra 103 sul, 
rua so 07, Lote 12, Plano diretor sul, Palmas -to, foi lavrado o presente 
tErMo dE APostILAMEnto ao contrAto nº 011/2018, visando sua 
prorrogação, nos termos que se seguem:

1. considerando as disposições da cláusula quarta do 
contrato nº 011/2018, assim como a previsão de prorrogação automática 
estabelecida no art. 62, §5º, inciso II da resolução normativa nº 414/2010, 
da Agência nacional de Energia Elétrica-AnEEL, e pela orientação 
normativa nº 36, de 13 de dezembro de 2011, da Advocacia Geral da 
união, o prazo contratual será prorrogado por mais 12(doze) meses, a 
partir de 13 de novembro de 2020 a 12 de novembro de 2021.

2. As despesas decorrentes desta prorrogação correrão por 
conta da Classificação Orçamentária 20570 0412211004194, na Ação: 
coordenação e Manutenção dos serviços Administrativos Gerais, 
Elemento de despesa 33.90.39, na fonte de recursos próprios da Junta 
comercial do Estado do tocantins.

3. Permanecem em vigor e ratificadas as demais disposições do 
aludido contrato, que não conflitarem com este Apostilamento.

Palmas-to, 26 de outubro de 2020.

tHAIs coELHo dE souZA AMArAL MontEIro
Presidente da JucEtIns.

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2018

ProcEsso nº 2018/20570/000094
contrAtAntE: Junta comercial do Estado do tocantins
contrAtAdo: coMPAnHIA dE sAnEAMEnto do tocAntIns - 
sAnEAtIns
obJEto do contrAto: Prestação de serviços de fornecimento de 
água potável, coleta e tratamento do esgoto sanitário.

Aos 26 dias do mês de outubro de 2020, na sede da JuntA 
coMErcIAL do EstAdo do tocAntIns, situada na quadra 103 
sul,,rua so 07, Lote 12, Plano diretor sul, Palmas -to, foi lavrado o 
presente tErMo dE APostILAMEnto ao contrAto nº 013/2018, 
visando sua prorrogação, nos termos que se seguem:

1. considerando as disposições da cláusula quarta do contrato 
nº 013/2018, assim como a previsão de prorrogação automática amparada 
pela orientação normativa nº 36, de 13 de dezembro de 2011, da 
Advocacia Geral da união, o prazo contratual será prorrogado por mais 
12 (doze) meses, a partir de 03 de dezembro de 2020 a 02 de dezembro 
de 2021.

2. As despesas decorrentes desta prorrogação correrão por 
conta da Classificação Orçamentária 20570 0412211004194, na Ação: 
coordenação e Manutenção dos serviços Administrativos Gerais, 
Elemento de despesa 33.90.39, na fonte de recursos próprios da Junta 
comercial do Estado do tocantins.

3. Permanecem em vigor e ratificadas as demais disposições do 
aludido contrato, que não conflitarem com este Apostilamento.

Palmas-to, 26 de outubro de 2020.

tHAIs coELHo dE souZA AMArAL MontEIro
Presidente da JucEtIns.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

ProcEsso: 2017 20570 000049
contrAto: 15/2017
tErMo AdItIVo: 03/2020
nÚMEro AutoMÁtIco do sIAfE/to: ct. 180000360
contrAtAntE: JuntA coMErcIAL do EstAdo do tocAntIns.
contrAtAdo: EMPrEsA oI s/A
cnPJ nº 76.535.764/0001-43
obJEto: Alteração da cláusula quarta, qual prorroga o período da 
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 20 de outubro 
de 2020 a 19 de outubro de 2021.
VALor: r$ 47.553,58 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e 
três reais e cinquenta e oito centavos).
nAturEZA dE dEsPEsAs: 33.90.40
fontE dE rEcursos: 0240 (recursos Próprios)
dA rAtIfIcAÇÃo: as demais cláusulas e disposições inalteradas pelo 
presente termo Aditivo permanecem em pleno vigor.
dAtA dE AssInAturA: 01/10/2020.
sIGnAtÁrIos:
thais coelho de souza Amaral Monteiro - Presidente da JucEtIns
Leandro Marques da silva - representante da Empresa oI s/A
tiago troncoso costa chaves - representante da Empresa oI s/A

EXTRATO DE CONTRATO

ProcEsso: 2020/20570/000041
contrAto: 07/2020
contrAtAntE: Junta comercial do Estado do tocantins - JucEtIns
contrAtAdo: AMPLA MAtErIAIs dE LIMPEZA E HosPItALAr 
EIrELI-ME
cnPJ nº 05.891.838/0001-36
obJEto: Aquisição de material de consumo (bandeja, bloco de recados, 
caneta, etc.), para atender as necessidades da JuntA coMErcIAL do 
EstAdo do tocAntIns - JucEtIns, no prazo e nas condições a seguir 
ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 061/2020, com motivação 
e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou Termo de Referência.
VALor totAL: r$ 14.080,75 (quatorze mil, oitenta reais e setenta e 
cinco centavos).
d o tA Ç Ã o  o r Ç A M E n t Á r I A :  p r o g r a m a  d e  t r a b a l h o : 
20570.04.122.1100.4194, elemento de despesa 33.90.30, fonte de 
recursos: 024066666.
VIGÊncIA: o contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos 
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a 
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
dAtA dE AssInAturA: 15/10/2020.
ModALIdAdE: Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 061/2020, 
Ata para registro de Preços, publicada no doE, nº 5701, de 08 de 
outubro de 2020.
sIGnAtÁrIos:
tHAIs coELHo dE souZA AMArAL MontEIro - Presidente 
JucEtIns, contratante.
AndErson ALVEs MAcEdo - titular Administrador da Empresa AMPLA 
MAtErIAIs dE LIMPEZA E HosPItALAr EIrELI-ME - contratada.

UNITINS

PORTARIA/UNITINS/Nº 251/2020/GAbREITOR, 
DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

o rEItor dA unIVErsIdAdE EstAduAL do tocAntIns 
- unItIns, no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato  
nº 820 - nM, publicado no diário oficial do Estado nº 5.667, de 
18 de agosto de 2020, e em conformidade com o artigo 10, III, do 
Estatuto da universidade Estadual do tocantins, consubstanciado pelo  
art. 103, da Lei nº 1.818/2007 e pelo que consta do requerimento  
sGd nº 2020/20329/13806,

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr, a pedido e sem ônus para a universidade 
Estadual do tocantins - unItIns, nos termos do art. 103, da Lei nº 1.818, 
de 23 de agosto de 2007, licença para tratar de interesses particulares 
ao servidor público fArLEY MorAIs ArAÚJo, matrícula funcional 
Nº 810031, detentor do cargo de Cinegrafista/C-III, pelo prazo de 01 
(um) mês, a partir de 26 de outubro de 2020, podendo ser convocado, 
a qualquer tempo, a retornar às suas atividades por necessidade do 
serviço público.



Ano XXXII - EstAdo do tocAntIns, quArtA-fEIrA, 28 dE outubro dE 2020 DIÁRIO OFICIAL   No 5714 57

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação, 
com efeitos a partir da data de concessão.

GAbInEtE dA rEItorIA dA unIVErsIdAdE EstAduAL 
do tocAntIns - unItIns, em Palmas - to, aos 21 dias do mês de 
outubro do ano de 2020.

AuGusto dE rEZEndE cAMPos
reitor

PORTARIA/UNITINS/Nº 252/2020/GAbREITOR, 
DE 21 DE OUTUbRO DE 2020.

o rEItor dA unIVErsIdAdE EstAduAL do tocAntIns 
- unItIns, no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato  
nº 820 - nM, publicado no diário oficial do Estado nº 5.667, de 
18 de agosto de 2020, e em conformidade com o artigo 10, III, do 
Estatuto da universidade Estadual do tocantins, consubstanciado pelo  
art. 103, da Lei nº 1.818/2007 e pelo que consta do requerimento  
sGd nº 2020/20329/13839,

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr, a pedido e sem ônus para a universidade 
Estadual do tocantins - unItIns, nos termos do art. 103, da Lei nº 1.818, 
de 23 de agosto de 2007, licença para tratar de interesses particulares à 
servidora pública MAYArA nAscIMEnto trIntAdE, matrícula funcional 
nº 810029, detentora do cargo Assistente Administrativo/A-I, pelo prazo 
de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01 de outubro de 2020, podendo 
ser convocada, a qualquer tempo, a retornar às suas atividades por 
necessidade do serviço público.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação, 
com efeitos legais retroativos a 01/10/2020.

GAbInEtE dA rEItorIA dA unIVErsIdAdE EstAduAL 
do tocAntIns - unItIns, em Palmas - to, aos 21 dias do mês de 
outubro do ano de 2020.

AuGusto dE rEZEndE cAMPos
reitor

INSTRUÇÃO NORMATIVA/UNITINS/Nº 002/2020/GAbREITOR.

normatiza as solenidades de colação de Grau dos 
cursos de graduação no âmbito da universidade 
Estadual do tocantins-unItIns.

dAs dIsPosIÇÕEs InIcIAIs

Art. 1º A solenidade de colação de Grau é um ato legal, 
oficial, público, formal e institucional, na qual é concedida a outorga de 
grau a todos os acadêmicos que integralizaram a estrutura dos cursos 
de graduação, e que não possuam nenhuma pendência junto a esta 
Instituição Pública de Ensino superior.

Art. 2º A cerimônia de colação de Grau poderá ocorrer nas 
seguintes modalidades:

I - Colação de Grau Oficial Institucional (coletiva);

II - Colação de Grau Oficial por Curso;

III - colação de Grau extemporânea ou de gabinete.

§1º As cerimônias, qualquer que seja a modalidade, acontecerão 
exclusivamente, de terça a sexta-feira, sendo vedada expressamente sua 
realização aos sábados, domingos, feriados ou em recessos institucionais.

§2º Nas solenidades de Colação de Grau Oficial Institucional 
(coletiva) e Colação de Grau Oficial por Curso é obrigatório o uso das 
vestes talares aos formandos, que é composta por beca acadêmica com 
pelerine, capelo e faixa, essa última na cor do respectivo curso. As vestes 
talares ficarão a cargo do acadêmico.

§3º Para a colação de Grau extemporânea ou de gabinete não 
há obrigatoriedade do uso das vestes talares aos formandos.

Art. 3º A Colação de Grau Oficial Institucional é uma cerimônia 
periódica, ordinária e será realizada de forma coletiva entre os cursos do 
mesmo câmpus ou de câmpus próximos, a fim de otimizar o tempo e uso 
de infraestrutura, além de recursos da Instituição.

§1º A diretoria de comunicação organizará a junção de cursos 
para a Colação de Grau Oficial Institucional, incorporando turmas de dois 
ou mais cursos, desde que o número de participantes não ultrapasse os 
limites operacionais.

§2º caso o número de participantes ultrapasse os limites 
operacionais, será realizada outra solenidade com nova divisão entre os 
cursos/turmas, de modo que a junção de turmas fique equivalente para as 
duas datas ou com a turma de formandos mais numerosa no segundo dia.

§3º os limites operacionais de que tratam os §1º e §2º deste 
artigo se referem à capacidade do local para comportar os formandos e 
mesa de honra, não sendo considerada a capacidade para convidados.

Art. 4º A Colação de Grau Oficial por Curso poderá ser requerida 
oficialmente pela turma, por meio de representante oficialmente constituído 
junto à coordenação do curso.

§1º será pré-requisito para o requerimento e análise do 
pedido que haja a quantidade mínima de 25 (vinte e cinco) formandos 
devidamente aptos para receberem a outorga de grau, conforme Ata da 
secretaria Acadêmica.

§2º Atendendo o disposto no §1º, a reitoria agendará a 
solenidade individual por curso para data de conveniência da unitins, 
considerando que a colação oficial por curso ocorrerá somente 
posteriormente à realização da colação de Grau Institucional.

§3º A turma que solicitar a Colação de Grau Oficial por Curso 
e obtiver autorização da reitoria para a solenidade individual assumirá, 
automaticamente, a responsabilidade pela ornamentação do local onde o 
evento acontecerá, bem como estará responsável por providenciar toda 
a estrutura de palco, som e iluminação para a realização da cerimônia.

§4º A turma, por meio do seu representante, poderá apresentar 
sugestões de locais de sua preferência para a realização da colação de 
Grau Oficial por Curso, estando responsável pelos custos ou trâmites 
necessários para a locação e reserva do referido espaço.

§5º A definição do local se dará junto da diretoria de 
comunicação da unitins observando as exigências mínimas de estrutura 
e de localização do espaço.

§6º Para as turmas de mesmo curso e câmpus com até 24 
formandos devidamente aptos, realizar-se-á a solenidade de colação de 
Grau Oficial Institucional de forma coletiva com outros cursos, conforme 
previsto no art. 3º desta Instrução normativa.

§7º o requerimento de que trata o caput deste artigo deverá 
ser apresentado à coordenação do respectivo curso de graduação, que 
por sua vez repassará para a diretoria de comunicação da unitins o 
requerimento juntado de cópia da Ata da secretaria Acadêmica, na qual 
deverão constar no mínimo 25 (vinte e cinto) acadêmicos aptos para 
subsidiar a solicitação.

Art. 5º Para todas as solenidades de colação de Grau, sejam 
elas Oficial conjunta ou individual por curso, ou ainda extemporânea, o 
roteiro cerimonial será de responsabilidade exclusiva da universidade e 
obedecerá o mesmo padrão em todas as solenidades.

Art. 6º A lista de acadêmicos aptos a participarem das 
solenidades de colação de Grau, de quaisquer modalidades, será 
fornecida pela secretaria Acadêmica, considerando a integralização 
da estrutura da respectiva graduação e posterior confecção da ata de 
colação de grau.

Art. 7º Para as solenidades de colação de Grau oficial 
Institucional, havendo contrato vigente da unitins com empresa 
especializada no ramo de Fotografia e que conceda a esta exclusividade 
dos registros fotográficos e fornecimento das vestes talares das 
cerimônias supracitadas, ficará proibido aos alunos e convidados o uso 
de equipamentos fotográficos profissionais e/ou semiprofissionais na 
solenidade.

§1º Nesse caso, as turmas concluintes poderão firmar contratos 
com empresas de Fotografia de sua preferência para os demais eventos 
relacionados à formatura, mas em nenhuma hipótese contemplando a 
Colação de Grau Oficial Institucional.

§2º O contrato firmado entre a Unitins e a empresa do ramo 
de Fotografia não obrigará os formandos a efetuar a compra de fotos ou 
álbum de fotos com registros da solenidade.

§3º o contrato citado no parágrafo anterior visará, estritamente, a 
eliminação de despesas dos formandos e da instituição com ornamentação 
do espaço, fornecendo à empresa, em contrapartida pela ornamentação 
e decoração, a exclusividade dos registros fotográficos das solenidades.

Art. 8º A participação do acadêmico na colação de grau, quando 
atendidos os quesitos apresentados no art. 1º desta Instrução normativa, 
é um direito inalienável.
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§1º Por tratar-se de ato legal, oficial, formal e público que 
configura e legitima a conclusão do curso de graduação, em nenhuma 
hipótese será permitida a participação de acadêmico que não tenha 
integralizado a estrutura do curso ou que tenha pendências com a 
instituição.

§2º A Ata de colação de Grau será repassada pela secretaria 
Acadêmica para a diretoria de comunicação no prazo de 10 (dez) dias 
antes das solenidades de Colação de Grau Oficial Institucional ou por 
curso.

§3º será considerado apto a participar da solenidade o 
acadêmico cujo nome constar nessa Ata, de modo que regularizações 
ou atualizações posteriores ao prazo mencionado no §2º não serão 
consideradas para a participação na solenidade.

§4º A participação do acadêmico na solenidade de colação 
de grau, qualquer que seja a modalidade, está condicionada à Ata de 
colação de Grau, isto é, somente participará da cerimônia aquele cujo 
nome constar expressamente na Ata emitida pela secretaria Acadêmica 
no prazo mencionado no §2º

§5º não será admitida a colação de grau por procuração na 
solenidade de Colação de Grau Oficial Institucional ou por Curso.

Art. 9º A colação de Grau Extemporânea ou de Gabinete 
ocorrerá sempre após o período das colações de Grau oficiais, 
ressalvados os casos previstos no art. 27.

§1º será admitida colação de grau por procuração na solenidade 
de colação de grau extemporânea.

§2º A procuração poderá ser particular com firma reconhecida 
em cartório ou procuração pública, devendo o procurador apresentar, no 
dia da cerimônia, além da procuração, cópia e original do documento de 
identificação.

§3º A colação de Grau Extemporânea ou de Gabinete será 
organizada e agendada pela Pró-reitoria de Graduação, por meio da 
secretaria Acadêmica e coordenações de curso do respectivo câmpus 
ao qual o acadêmico é vinculado.

§4º A data da colação de Grau Extemporânea ou de Gabinete 
será marcada à conveniência da instituição e, preferencialmente, ao 
final de cada mês posterior às datas das Colações de Grau Oficiais do 
respectivo semestre, havendo uma solenidade mensal para tal fim.

Art. 10. A cerimônia de Colação de Grau Oficial Institucional 
deverá ser realizada preferencialmente em espaço físico de auditório, 
sendo o local determinado pela diretoria de comunicação da unitins.

Parágrafo único. A solenidade poderá ser realizada fora do 
câmpus universitário, desde que o local seja avaliado e aprovado 
pela diretoria de comunicação da unitins, respeitando os quesitos de 
localização e estrutura adequadas.

Art. 11. A presidência da sessão solene e pública de colação 
de grau, independentemente da modalidade, Oficial ou Extemporânea, 
será prerrogativa do reitor.

§1º Em sua ausência e mediante delegação do reitor, a 
solenidade será presidida por outro representante delegado.

§2º os professores e técnicos administrativos dos cursos/
câmpus serão convidados, através da direção do câmpus universitário, 
para a cerimônia de Colação de Grau Oficial Institucional e deverão se 
apresentar junto ao Cerimonial da Unitins no evento para confirmar a 
presença.

§3º os servidores da universidade ocuparão lugares reservados 
no auditório.

Art. 12. A solicitação do acadêmico concluinte para a participação 
na solenidade de Colação de Grau, em qualquer modalidade, configurará 
o aceite de todas as normas previstas nesta Instrução normativa.

Art. 13. As cerimônias de Colação de Grau Oficial Institucional 
acontecerão, preferencialmente, no mês de fevereiro para os formandos do 
segundo semestre do ano anterior; e no mês de agosto para os formandos 
do primeiro semestre do ano corrente.

§1º As datas serão agendadas pela diretoria de comunicação 
de acordo com a conveniência da instituição e da disponibilidade dos 
locais onde os eventos acontecerão.

§2º As datas agendadas serão repassadas aos alunos 
concluintes interessados no prazo mínimo de 150 (cento e cinquenta) 
dias ou 5 (cinco) meses antes da solenidade, de modo que esses 
tenham tempo hábil de regularizar toda a documentação necessária 
para a integralização do curso e de solicitar oficialmente a participação 
na cerimônia via I-Protocolo.

§3º As informações citadas no parágrafo anterior serão 
divulgadas no Portal da unitins em forma de notícia e também estarão 
disponíveis na coordenação do respectivo curso.

§4º os acadêmicos deverão formalizar o pedido de participação 
na solenidade via I-Protocolo até o prazo limite de 60 (sessenta) dias 
antes da data da solenidade.

§5º A partir da data citada no §4º será calculada a quantidade 
total de participantes, realizada a reserva de espaço e distribuição de 
turmas conforme quantitativo.

§6º não serão consideradas solicitações de acadêmicos 
posterior ao prazo citado no §4º, devendo esse aluno concluinte aguardar 
a data de colação de Grau Extemporânea.

§7º Havendo quantidade elevada de participantes para uma 
mesma solenidade, que ultrapasse os limites operacionais, a instituição 
dividirá as turmas e realizará duas cerimônias para o mesmo câmpus, 
em dois dias consecutivos e os eventos serão realizados no mesmo local, 
otimizando o espaço e toda a estrutura envolvida para a colação de Grau 
Oficial Institucional.

§8º no caso do parágrafo anterior, a divisão e/ou junção de 
turmas para o informe definitivo de datas será realizada até 45 (quarenta 
e cinco) dias antes da solenidade.

§9º Em caso de requerimento da turma para realização da 
Colação de Grau Oficial por Curso e aprovação da Reitoria para tal 
solicitação, a solenidade acontecerá, preferencialmente, nos meses de 
março ou abril para os formandos do segundo semestre do ano anterior; 
e nos meses de setembro ou outubro para os formandos do primeiro 
semestre do ano corrente.

dos ProcEdIMEntos E norMAs dA cErIMÔnIA dE 
coLAÇÃo dE GrAu ofIcIAL InstItucIonAL ou Por curso

Art. 14. A Cerimônia de Colação de Grau Oficial Institucional 
compreenderá as seguintes etapas:

I - Abertura social pelo mestre de cerimônias;

II - composição da mesa diretiva dos trabalhos presidida pelo 
reitor ou por quem o represente por delegação, observadas as normas 
do cerimonial público e ordem de precedência;

III - Apresentação dos formandos;

IV - Execução do Hino nacional brasileiro;

V - Abertura oficial da sessão solene pelo reitor, ou seu 
delegado;

VI - Juramento;

VII - outorga de grau;

VIII - Entrega dos canudos;

IX - Leitura da Ata;

X - discurso do orador (máximo de uma lauda);

XI - discurso do reitor, ou seu delegado;

XII - Encerramento oficial da solenidade pelo reitor ou 
representante;

XIII - Encerramento social da solenidade pelo mestre de 
cerimônias e chamada para fotos oficiais da solenidade.

Parágrafo único. comporão a mesa de honra da solenidade de 
Colação de Grau Oficial Institucional: Reitor ou seu representante legal, 
diretor do respectivo câmpus e coordenadores dos cursos envolvidos 
na referida cerimônia.

Art. 15. A Cerimônia de Colação de Grau Oficial por Curso 
compreenderá as seguintes etapas:

I - Abertura social pelo mestre de cerimônias;

II - composição da mesa diretiva dos trabalhos presidida pelo 
reitor ou por quem o represente por delegação, observadas as normas 
do cerimonial público e ordem de precedência;

III - Entrada ou apresentação dos formandos;

IV - Execução do Hino nacional brasileiro;
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V - Abertura oficial da sessão solene pelo reitor, ou seu 
delegado;

VI - Juramento;

VII - outorga de grau;

VIII - Entrega dos canudos;

IX - Leitura da Ata;

X - discurso do orador (máximo de uma lauda);

XI - Entrega de homenagens (até o limite de cinco homenagens);

XII - discurso do Patrono da turma (máximo de uma lauda);

XIII - discurso do coordenador do curso (máximo de uma lauda);

XIV - descerramento de placa (quando houver);

XV - discurso do reitor, ou seu delegado;

XVI - Encerramento oficial da solenidade pelo reitor ou 
representante;

XVII - Encerramento social da solenidade pelo mestre de 
cerimônias e chamada para fotos oficiais da solenidade.

Parágrafo único. comporão a mesa de honra da solenidade de 
Colação de Grau Oficial por Curso: Reitor ou seu representante legal, 
diretor do respectivo câmpus, coordenador do curso, Patrono, Paraninfo 
e, caso haja, padrinho ou madrinha e nome da turma (total: até 7 pessoas).

Art. 16. O roteiro da Colação de Grau definido pela Diretoria 
de comunicação e obedecendo o padrão da instituição não poderá ser 
alterado, independentemente da modalidade da cerimônia.

Art. 17. Nas Cerimônias de Colação de Grau Oficial Institucional, 
considerando que serão realizadas de forma conjunta, isto é, com turmas 
de mais de um curso, os representantes dos concluintes serão escolhidos 
da seguinte forma:

I - um(a) orador por curso, que falará em nome da respectiva 
turma;

II - um(a) juramentista por curso, que fará o juramento 
representando sua turma;

III - um(a) formando para receber a outorga de grau por curso.

Parágrafo único. Na Colação de Grau Oficial por Curso a 
turma poderá indicar dois formandos para receber a outorga de grau 
representando a turma.

dA cErIMÔnIA dE coLAÇÃo dE GrAu ofIcIAL
PrEPArAÇÃo E EXEcuÇÃo

Art. 18. O ensaio da Colação de Grau Oficial Institucional ou por 
curso será realizado obrigatoriamente no mesmo dia e local da cerimônia, 
às 09 horas da manhã, sendo obrigatória a participação de todos os 
acadêmicos participantes.

Parágrafo único. casos específicos serão avaliados pela 
diretoria de comunicação.

Art. 19. As cerimônias de Colação de Grau Oficial Institucional 
ou por curso terão início pontualmente às 20 horas.

Art. 20. os acadêmicos concluintes deverão chegar ao local da 
colação de Grau com pelo menos 01 (uma) uma hora de antecedência, 
ou seja, até às 19 horas.

Parágrafo único. o formando que não chegar ao local da 
solenidade até a entrada ou apresentação da turma não poderá participar 
da cerimônia, devendo aguardar data da colação de Grau Extemporânea 
para solicitar sua participação.

Art. 21. caso o acadêmico escolhido como juramentista ou 
para receber a outorga de grau chegue atrasado ou falte ao ensaio será 
automaticamente substituído.

Art. 22. será executado o Hino nacional brasileiro em todas as 
solenidades de colação de Grau, que poderá ser feito através de mídia 
digital ou banda Militar, respeitando-se as especificações regidas pela  
Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971.

Parágrafo único. casos excepcionais deverão ser submetidos 
à apreciação da diretoria de comunicação da unitins.

Art. 23. A trilha sonora da cerimônia de colação de Grau será 
de responsabilidade da diretoria de comunicação da unitins.

Art. 24. Nas cerimônias de Colação de Grau Oficial Institucional 
ou por curso será obrigatório o uso das vestes talares aos formandos.

§1º A veste talar é composta por beca acadêmica e capelo na 
cor preta e faixa na cor do curso.

§2º os custos pela locação das vestes talares dos formandos 
ficarão a cargo do acadêmico.

§3º conforme art. 7º desta Instrução normativa, havendo 
contrato da Unitins com empresa do ramo de Fotografia, a locação das 
vestes talares aos acadêmicos se dará exclusivamente com essa empresa, 
para padronizar a apresentação dos formandos na solenidade.

§4º As cores oficiais dos cursos da Unitins são:

I - Administração: Azul;

II - ciências contábeis: rosa;

III - direito: Vermelho;

IV - Enfermagem: Verde;

V - Engenharia Agronômica: Azul;

VI - Letras: Lilás;

VII - Pedagogia: roxo;

VIII - serviço social: Verde;

IX - sistemas de Informação: Azul;

X - tecnologia em Agronegócio: Azul.

§5º As cores das vestes talares das autoridades que compõem 
a mesa de honra da solenidade serão:

a) reitor ou vice-reitor: beca preta e ombrelone/samarra/pelerine 
de formatura na cor branca;

b) Autoridade delegada para representar o reitor: beca preta e 
ombrelone/samarra/pelerine de formatura na cor cinza;

c) diretor de câmpus: beca preta e ombrelone/samarra/pelerine 
de formatura na cor preta com barra bordada de azul e amarelo, cores 
da unitins;

d) coordenador de curso: beca preta e ombrelone/samarra/
pelerine de formatura na cor do curso;

e) demais membros da mesa: traje de passeio completo e 
ombrelone/samarra/pelerine de formatura na cor preta.

dA cErIMÔnIA dE coLAÇÃo dE GrAu EXtEMPorÂnEA
nAturEZA, ProcEdIMEntos E PrAZos

Art. 25. o acadêmico que, por qualquer razão, não participar da 
Colação de Grau Oficial deverá requerer a Colação de Grau Extemporânea 
junto à secretaria Acadêmica do câmpus ao qual está vinculado, via 
I-Protocolo.

§1º A colação de Grau Extemporânea do acadêmico será 
marcada para a próxima cerimônia, cuja data é previamente definida pela 
secretaria Acadêmica obedecendo o disposto no art. 9º e seus parágrafos.

§2º A secretaria Acadêmica do respectivo câmpus universitário 
agrupará em única solenidade mensal todos os concluintes solicitantes 
daquele período.

Art. 26. A colação de Grau Extemporânea ou de Gabinete é 
presidida pelo reitor ou seu representante e se constitui como solenidade 
Oficial de colação de grau aos acadêmicos que, por algum motivo, não 
participaram da Colação de Grau Oficial.
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Art. 27. no caso de antecipação da colação de Grau, a 
solicitação deverá ser submetida à análise da secretaria Acadêmica por 
meio do sistema de solicitações acadêmicas.

§1º A secretaria Acadêmica aprovará a solicitação de 
antecipação desde que devidamente documentada e agendará data 
anterior à definida para a cerimônia de Colação de Grau Oficial.

§2º A solenidade poderá ocorrer nos seguintes casos:

I - Posse decorrente de nomeação em cargo público;

II - celebração de contrato de trabalho com pessoa jurídica de 
direito público ou privado;

III - doença do interessado, cônjuge, companheiro, ascendente, 
descendente ou irmão;

IV - Matrícula em curso de pós-graduação stricto sensu;

V - Mudança de município/estado/país;

VI - Matrícula em programas de residência médica;

VII - Extraordinário aproveitamento.

Art. 28. A cerimônia de colação de Grau Extemporânea ou de 
Gabinete compreenderá as seguintes etapas:

I - Abertura oficial da sessão solene pelo reitor ou seu 
representante delegado;

II - Juramento;

III - outorga de grau;

IV - Leitura da Ata;

V - Encerramento oficial da solenidade pelo reitor ou 
representante;

dAs coMPEtÊncIAs dA dIrEtorIA dE coMunIcAÇÃo

dA sEcrEtArIA AcAdÊMIcA

dA coordEnAÇÃo dE curso E

dA dIrEÇÃo do cÂMPus unIVErsItÁrIo

Art. 29. será competência da diretoria de comunicação da 
universidade:

I - convocar e confirmar a presença das autoridades 
universitárias envolvidas nas solenidades;

II - responsabilizar-se pela organização das colações de Grau 
Oficial, com roteiro, recepção, disposição adequada das bandeiras, 
faixas e flâmulas, execução do hino, bem como perfeita apresentação 
das vestes reitorais;

III - Agendar em comum acordo com a reitoria a data da 
cerimônia da colação de Grau Oficial Institucional, bem como realizar o 
agrupamento das turmas;

IV - Informar os agendamentos das cerimônias de colação de 
Grau Oficial Institucional de cada câmpus, via e-mail e/ou Memorando, a 
Prograd, a secretaria Acadêmica e as coordenações de curso;

V - divulgar em formato de notícia no Portal da unitins as datas 
das cerimônias de Colação de Grau Oficial Institucional de cada câmpus;

VI - Gerenciar o contrato, caso haja, da unitins com empresa(s) 
responsáveis pela prestação de serviços ornamentação/decoração do 
local das solenidades e registros fotográficos, sendo em caráter de 
exclusividade.

VII - reunir-se com os representantes das turmas que colarão 
grau, com pauta relativa aos seguintes assuntos:

a) ciência dos atos e da importância da solenidade de colação;

b) ciência do roteiro e características da Colação de Grau Oficial 
Institucional ou por curso;

c) definição dos nomes das turmas, de juramentistas, 
representantes para receber outorga de grau e oradores;

d) Análise do conteúdo e texto dos convites de colação de grau, 
que devem ser enviados para apreciação da diretoria de comunicação 
da unitins com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da colação de 
Grau Oficial por Curso.

Parágrafo único. outros assuntos poderão ser acrescidos à 
pauta conforme necessidade identificada pela Diretoria de Comunicação 
da unitins.

Art. 30. compete à secretaria Acadêmica do respectivo câmpus:

I - Definir as datas mensais das solenidades de Colação de Grau 
Extemporânea ou de Gabinete;

II - Atualizar o cadastro dos acadêmicos que irão colar grau;

III - conferir a integralização curricular dos acadêmicos;

IV - Emitir ata de solenidade de outorga grau dos acadêmicos 
aptos para a colação de Grau oficial Institucional ou por curso 
obedecendo o prazo previsto no §2º do art. 8º e repassar à diretoria de 
comunicação;

V - Analisar os processos de solicitação de colação de Grau 
Extemporânea e pedidos de antecipação;

VI - Emitir a ata dos acadêmicos autorizados a receber a outorga 
de grau na solenidade Extemporânea ou de gabinete;

Art. 31. compete à coordenação do respectivo curso, para 
as solenidades de Colação de Grau Oficial Institucional ou por Curso, 
demandar e receber das turmas concluintes a formalização do acadêmico 
indicado como representante da turma para as tratativas junto à diretoria 
de comunicação da unitins;

Art. 32. compete à direção do câmpus universitário, quando 
a solenidade de colação de Grau ocorrer nas dependências da 
universidade, oferecer o suporte necessário à diretoria de comunicação, 
mediante recebimento de Memorando, para plena realização da 
solenidade de outorga de grau.

Parágrafo único. compete ainda:

I - responsabilizar-se pela limpeza e manutenção do local da 
solenidade;

II - realizar o transporte do mobiliário necessário à realização da 
solenidade, conforme solicitação da diretoria de comunicação da unitins;

III - responsabilizar-se pelos serviços de apoio, tais como 
elétricos, hidráulicos e de sonorização no local de execução da solenidade 
coletiva;

IV - Indicar servidores do seu quadro de pessoal para dar apoio 
ao cerimonial, conferir as assinaturas da ata e presença dos graduandos 
nas Cerimônias de Colação de Grau Oficial.

dAs rEsPonsAbILIdAdEs do rEPrEsEntAntE dA 
turMA concLuIntE dE cAdA curso

Art. 33. cada turma concluinte do respectivo semestre deverá 
instituir um representante para tratar dos assuntos pertinentes à 
Colação de Grau Oficial Institucional ou por Curso junto à Unitins e seus 
departamentos.

Parágrafo único. um documento indicando o formando 
representante da turma e assinado por todos os formandos deverá ser 
protocolado na coordenação do respectivo curso no prazo mínimo de 4 
(quatro) meses de antecedência à data reservada para a solenidade do 
câmpus.

Art. 34. Havendo 25 (vinte e cinco) ou mais acadêmicos do 
mesmo curso aptos a receberem a outorga de grau e, havendo dessa 
turma o interesse de realizar a solenidade de Colação de Grau Oficial 
por curso, caberá ao representante instituído protocolar, na coordenação 
do respectivo curso, o requerimento formal de realização de cerimônia 
individual por curso, com prévia relação nominal e quantitativa dos 
acadêmicos interessados.

Parágrafo único. o requerimento deverá ser apresentado à 
coordenação do curso com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 
da realização Colação de Grau Oficial Institucional, de modo que esta 
solicitação substituirá a solicitação individual do acadêmico.
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Art. 35. caso não haja a quantidade mínima exigida para a 
realização da Colação de Grau Oficial por Curso, ou caso a turma não 
tenha interesse na solenidade individual, caberá ao representante da 
turma concluinte reforçar aos acadêmicos que representa a necessidade 
de que cada um realize, via I-Protocolo, a solicitação de participação na 
Colação de Grau Oficial Institucional conforme previsto no art. 13 e seus 
complementos.

Art. 36. o formando representante da turma concluinte será 
responsável por:

I - comparecer às reuniões de planejamento do cerimonial 
marcadas pela diretoria de comunicação da unitins sempre que 
convocadas;

II - cumprir integralmente as determinações estabelecidas pela 
instituição acerca de todas as fases, ações e protocolo da cerimônia de 
colação de Grau;

III - Encaminhar à diretoria de comunicação da unitins, com 
antecedência mínima de 40 (quarenta) dias, todas as informações 
solicitadas e relativas à solenidade de Colação de Grau Oficial, conforme 
formulário específico no qual deve constar: nome da turma, acadêmicos 
indicados como orador, juramentista e representante para outorga de grau;

IV - Encaminhar o convite da solenidade para análise e aprovação 
da diretoria de comunicação da unitins antes do encaminhamento para a 
gráfica e com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias da realização 
do evento;

V - Executar as tarefas determinadas pela diretoria de 
comunicação da unitins.

dAs rEcoMEndAÇÕEs E sAnÇÕEs PArA A cErIMÔnIA 
dE coLAÇÃo dE GrAu

Art. 37. Sob pena de suspensão da Colação de Grau fica 
terminantemente proibido durante a solenidade:

I - utilizar instrumentos de poluição sonora como: apitos, 
cornetas, buzinas, pandeiros, berrantes entre outros;

II - fazer gestos de exibicionismo ou não condizentes com a 
cerimônia;

III - dançar no palco de colação de grau;

IV - utilizar máquinas de bolhas de sabão ou outro instrumento 
da mesma natureza;

V - utilizar recursos pirotécnicos, fumaça, produtos tóxicos, 
poluentes, inflamáveis ou similares;

VI - Executar hinos ou exibir camisetas ou bandeiras de times 
e clubes;

VII - Entrega do canudo aos acadêmicos por outras pessoas que 
não sejam as autoridades que compõem a mesa de honra;

VIII - Entrada de formando com filhos, pais, avós ou outras 
pessoas em quaisquer circunstâncias, devendo o formando entrar 
desacompanhado;

IX - fazer uso de bebidas alcoólicas nos espaços onde se 
realizam as colações de Grau, quer sejam espaços próprios, alugados 
ou cedidos para a realização do evento.

Art. 38. o reitor ou seu representante legal poderá suspender ou 
cancelar a sessão solene de colação de Grau se constatar comportamento 
atentatório ao decoro acadêmico por parte dos formandos ou da plateia.

Parágrafo único. caso venha a ocorrer a suspensão da 
cerimônia, todos os formandos em questão deverão solicitar a colação 
de Grau em Gabinete.

dAs dIsPosIÇÕEs fInAIs

Art. 39. A unitins não cobra taxas dos concluintes para 
participação na colação de Grau.

Art. 40. É vedada qualquer alteração nos protocolos estabelecidos 
nesta Instrução normativa.

Art. 41. os casos omissos serão resolvidos pelo Gabinete 
da reitoria, após parecer emitido pela diretoria de comunicação da 
universidade.

Art. 42. Esta Instrução normativa entra em vigor a partir da 
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e 
será aplicada para todas as solenidades de Colação de Grau Oficial e/
ou Extemporânea de gabinete a serem realizadas a partir de fevereiro 
de 2021.

GAbInEtE dA rEItorIA dA unIVErsIdAdE EstAduAL 
do tocAntIns - unItIns, em Palmas/to, aos 22 dias do mês de 
outubro de 2020.

AuGusto dE rEZEndE cAMPos
reitor

ATO DECLARATÓRIO Nº 22, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

o rEItor dA unIVErsIdAdE EstAduAL do tocAntIns, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato nº 820 - nM, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.667, de 18 de agosto de 
2020, na conformidade do artigo 10, inciso XV, do Estatuto desta 
universidade, consubstanciado pela Lei nº 1.978/2008, alterada pela  
Lei nº 3.152/2016 e pelo que consta da Lei nº 3.422/2019 consubstanciada pela  
Lei nº 3.656/2020 rEsoLVE:

 consIdErAndo o teor das notAs tÉcnIcAs de  
sGd nº 2020/20329/593 e 2020/20329/5630, oriundo da Procuradoria-
Geral do Estado do tocantins;

 dEcLArAr EXtIntos, os termos de compromisso de serviço 
Público de Caráter Temporário firmados com os profissionais abaixo 
relacionados, a partir da data especificada, conforme segue:

ord. Matr. nome função A partir de

1 820607 JAnIo ELIAs tEIXEIrA JunIor Prof.MEstrE/2893 12/02/2020

2 820608 nAPoLEAo PoVoA rIbEIro fILHo Prof.MEstrE/2893 12/02/2020

3 820564 AnnA MArtHA bAndEIrA coELHo Prof.EsPEcIALIs/2893 13/02/2020

4 820494 AntonIo cLErton sAntAnA dE ArAuJo Prof.MEstrE/2893 13/02/2020

5 820567 bArtoLoMEu VALErIo dA sILVA Prof.EsPEcIALIs/2893 13/02/2020

6 820573 cAtILEnA sILVA PErEIrA Prof.EsPEcIALIs/2893 13/02/2020

7 820530 dEIVIson dE cAstro rodrIGuEs Prof.EsPEcIALIs/2893 13/02/2020

8 820484 dEnYsE MotA dA sILVA Prof.doutor/2893 13/02/2020

9 820582 fAtIMA VIAnA dos rEIs Prof.EsPEcIALIs/2893 13/02/2020

10 820548 HEWLdson rEIs MAdEIrA Prof.doutor/2893 13/02/2020

11 820498 JosE ItAMAr MEndEs dE souZA JunIor Prof.MEstrE/2893 13/02/2020

12 820583 KArInE ALVEs GoncALVEs MotA Prof.doutor/2893 13/02/2020

13 820557 LEonIdAs ArAuJo dos AnJos Prof.EsPEcIALIs/2893 13/02/2020

14 820485 LIAMAr MArIA dos AnJos Prof.doutor/2893 13/02/2020

15 820488 LuAMA socIo Prof.doutor/2893 13/02/2020

16 820588 LuIZ rodrIGuEs ArAuJo fILHo Prof.MEstrE/2893 13/02/2020

17 820577 MAIKon cHAVEs dE oLIVEIrA Prof. MEstrE I/2893 13/02/2020

18 820497 MAILson sAntos dE oLIVEIrA Prof.EsPEcIALIs/2893 13/02/2020

19 820540 MArcIA dA cruZ GIrArdI Prof.doutor/2893 13/02/2020

20 820570 MArcIA GuELMA sAntos bELfort Prof.MEstrE/2893 13/02/2020

21 820549 MArcIo fErnAndo MorEIrA MIrAndA Prof.doutor/2893 13/02/2020

22 820503 MArIA AdEnILdA dA sILVA Prof.EsPEcIALIs/2893 13/02/2020

23 820493 MArIA AnGELIcA oLIVEIrA MArInHo Prof.doutor/2893 13/02/2020

24 820516 MAurI AntonIo dA sILVA Prof.doutor/2893 13/02/2020

25 820590 MurILo brAZ VIEIrA Prof.MEstrE/2893 13/02/2020

26 820501 odI ALEXAndEr rocHA dA sILVA Prof.doutor/2893 13/02/2020

27 820528 robErtA ZAnI dA sILVA Prof. doutor I/2893 13/02/2020

28 820532 rubEns toMIo HondA Prof.doutor/2893 13/02/2020

29 820500 sIMArA dE sousA MunIZ Prof.MEstrE/2893 13/02/2020

30 820591 sorAIMA MorEIrA ALVEs fErrEIrA Prof.EsPEcIALIs/2893 13/02/2020

31 820600 suELY cAbrAL quIXAbEIrA ArAuJo Prof.MEstrE/2893 13/02/2020

32 820598 JonAtHA rosPIdE nunEsGIs Prof.MEstrE/2893 14/02/2020

33 820533 AILton fErrEIrA bIsPo Prof.EsPEcIALIs/2893 15/02/2020

34 820601 AndrE LuIZ bEntEs f dA cruZ Prof.doutor/2893 15/02/2020

35 820586 AnGELA MArIA dE JEsus oLIVEIrA Prof.EsPEcIALIs/2893 15/02/2020

36 820623 LucIAnA VEnturA Prof.MEstrE/2893 15/02/2020

37 820537 GustAVo PAscHoAL tEIXEIrA dE cAstro oLIVEIrA Prof.doutor/2893 16/02/2020

38 820507 EWAndELInA dE MorAEs foLHA LEItE Prof.MEstrE/2893 17/02/2020

39 820615 AnA rItA MorEIrA GonÇALVEs dA sILVA Prof.EsPEcIALIs/2893 18/02/2020

40 820535 JAquELInE dE KAssIA rIbEIro dE PAIVA Prof.MEstrE/2893 18/02/2020

41 820626 soELY KunZ cErIcAtto Prof.MEstrE/2893 18/02/2020

42 820622 WILLAnY PALHArEs LEAL Prof.doutor/2893 18/02/2020

43 820640 sILVAnA LoVErA sILVA Prof.MEstrE/2893 26/02/2020

44 820634 KEsIA cHAVEs dA sILVA Prof.EsPEcIALIs/2893 27/02/2020

45 820630 dAnILo oLIVEIrA dE quEIroZ Prof.MEstrE/2893 28/02/2020

46 820639 JocIVAn suAssonE ALVEs Prof.EsPEcIALIs/2893 29/02/2020

47 820652 cLArIssA dE sousA oLIVEIrA MccoY Prof.doutor/2893 18/03/2020

48 820651 MArIA dAs dorEs dE sousA cAVALcAntE Prof.MEstrE/2893 22/03/2020

GAbInEtE dA rEItorIA dA unIVErsIdAdE EstAduAL 
do tocAntIns - unItIns, em Palmas/to, aos 22 dias do mês de 
outubro de 2020.

AuGusto dE rEZEndE cAMPos
reitor
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ATO DECLARATÓRIO Nº 023, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

o rEItor dA unIVErsIdAdE EstAduAL do tocAntIns, 
no uso de suas atribuições legais, considerando Ato nº 820 - nM, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.667, de 18 de agosto de 2020, 
na conformidade do artigo 10, inciso XV, do Estatuto desta universidade, 
consubstanciado pelo que consta dos requerimentos diversos sGd nº 
2020/20329/012645 e nº 2020/20329/001885, rEsoLVE:

dEcLArAr EXtInto, a pedido, os termos de compromisso 
de Serviço Público de Caráter Temporário firmado com os profissionais 
abaixo relacionados, a partir da data especificada, conforme segue:

ord. Matrícula nome função A partir de

01 820877 ALInE crIstInA cYbIs ArAuJo ProfEssor unIVErsItÁrIo II 25/09/2020

02 820511 JuscELIno cArVALHo dE brIto Prof.MEstrE/2893 13/02/2020

GAbInEtE dA rEItorIA dA unIVErsIdAdE EstAduAL 
do tocAntIns - unItIns, em Palmas/to, aos 22 dias do mês de 
outubro de 2020.

AuGusto dE rEZEndE cAMPos
reitor

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: 2019/20321/001044
contrato nº: 025/2019
termo Aditivo: 1º
contratante: unIVErsIdAdE EstAduAL do tocAntIns - unItIns
contratada: nEo consuLtorIA E AdMInIstrAÇÃo dE bEnEfÍcIos 
EIrELI
cnPJ: 25.165.749/0001-10
objeto do termo Aditivo: Prorrogação de prazo do contrato 025/2019, 
para continuidade da prestação de serviços de gestão de gerenciamento 
de sistema de manutenção da frota de veículos, para atender as 
necessidades da unItIns.
Valor do termo Aditivo: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
natureza da despesa: 3.3.90.39
fonte de recursos: 0101.666998
data de Assinatura: 20 de outubro de 2020
Vigência: 24/10/2020 a 23/11/2021
signatários: AuGusto dE rEZEndE cAMPos;
JoÃo LuIs dE cAstro - representante Legal

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO/CONSUNI/Nº 037/2020, DE 03 DE AGOSTO DE 2020.

Aprova a substituição das disciplinas com carga horária 
prática e dos Estágios supervisionados presenciais 
pela utilização de meios e tecnologias de informação 
e comunicação, do curso de ciências contábeis, do 
câmpus de Augustinópolis/TO, conforme especifica.

o PrEsIdEntE do consELHo unIVErsItÁrIo dA 
unIVErsIdAdE EstAduAL do tocAntIns - unItIns, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 10, inciso XX, do decreto Estadual  
nº 5.759/2017, que aprova o Estatuto da unitins, considerando o disposto 
no art. 51, incisos I e XVI do Estatuto da universidade e considerando 
a aprovação pelo conselho universitário - consunI, instância máxima 
desta instituição, na reunião do dia 1º de novembro de 2019;

rEsoLVE:

Art. 1º AProVAr a substituição das disciplinas com carga 
horária prática e dos Estágios supervisionados presenciais pela utilização 
de meios e tecnologias de informação e comunicação, para execução 
das atividades de maneira remota, do curso de ciências contábeis, do 
câmpus de Augustinópolis/to, dos semestres letivos 2020/1 e 2020/2, 
consubstanciada na ata da reunião do núcleo docente Estruturante 
- ndE, ata da reunião do colegiado do curso de ciências contábeis, 
plano de atividades, proposta de resolução e ata de reunião da câmara 
de Graduação.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 28 de julho de 2020.

sALA dA PrEsIdÊncIA do consELHo unIVErsItÁrIo - 
consunI da universidade Estadual do tocantins, em Palmas/to, aos 
03 dias do mês de agosto de 2020.

AuGusto dE rEZEndE cAMPos
Presidente

AnEXo À rEsoLuÇÃo/consunI/nº 037/2020

consIdErAndo o decreto Estadual nº 6.070, de 18 de março 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.566, de 18 
março de 2020, em que é declarada situação de emergência no tocantins 
em razão da pandemia da covid-19 (coronavírus);

consIdErAndo o decreto Estadual nº 6.071, de 18 de março 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.566, de 
18 março de 2020, que determina ação preventiva para o enfrentamento 
da pandemia da covid-19 (coronavírus);

consIdErAndo o decreto Estadual nº 6.072, de 21 de março 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.567, de 21 
março de 2020, em que é declarado estado de calamidade pública em todo 
o território do Estado do tocantins afetado pela covid-19 (coronavírus);

consIdErAndo o decreto Estadual nº 6.087, de 27 de abril de 
2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.588, de 27 
abril de 2020, que dispõe sobre o uso de máscaras faciais, a suspensão 
de atividades educacionais e jornada de trabalho;

consIdErAndo a resolução cEE/to nº 105, de 08 de abril 
de 2020, emitida pelo conselho Estadual de Educação, que Estabelece 
formas de reorganização do Calendário Escolar/2020 e define o regime 
especial de atividades escolares não presenciais no sistema Estadual 
de Ensino do Tocantins, para fins de cumprimento do ano letivo de 2020, 
como medida de prevenção à covid-19;

consIdErAndo a PortArIA/unItIns/nº 110/2020/
GAbrEItor, de 29 de abril de 2020, aprovada pelos membros do 
conselho superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (consEPE) e do 
conselho universitário (consunI) da universidade Estadual do tocantins 
(unItIns), que adotou medidas e procedimentos a serem seguidos até o 
término do semestre 2020/1, para substituição das aulas presenciais por 
aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação no 
âmbito da universidade Estadual do tocantins - unitins;

consIdErAndo a Lei nº 11.788/2008 que prevê que o estágio 
visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando 
para a vida cidadã e para o trabalho;

consIdErAndo, A resolução cnE/cEs nº 1, de 11 de março 
de 2016, a resolução cnE/cEb nº 1, de 2 de fevereiro de 2016, e a 
resolução cnE/cEb nº 3, de 21 de novembro de 2018, dispõem sobre a 
realização de atividades a distância pelos estudantes do ensino superior;

consIdErAndo o Parecer cnE/cEs nº 146/2002, aprovado 
em 3 de abril de 2002 e o Parecer cnE/cEs nº 289/2003, aprovado em 6 
de novembro de 2003, que aprovam as diretrizes curriculares nacionais 
para o curso de Graduação em ciências contábeis, bacharelado;

consIdErAndo a resolução cnE/cEs nº 6, de 10 de 
março de 2004 e a resolução cnE/cEs nº 10, de 16 de dezembro de 
2004, que  institui as diretrizes curriculares nacionais para o curso de 
Graduação em ciências contábeis, bacharelado, e dá outras providências;

consIdErAndo o PArEcEr cnE/cP nº 5/2020, publicado 
no d.o.u. de 01/06/2020, aprovado pelo conselho Pleno do conselho 
nacional de Educação, que tratou da reorganização do calendário escolar 
e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19);

consIdErAndo a Portaria MEc nº 544, de 16 de junho de 
2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas 
em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus - covid-19, e revoga as Portarias MEc nº 343, de 17 de março 
de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020;

consIdErAndo a resolução cEE/to nº 105/2020 que 
estabelece formas de reorganização do Calendário Escolar/2020 e define 
o regime especial de atividades escolares não presenciais no sistema 
Estadual de Ensino do Tocantins, para fins de cumprimento do ano letivo 
de 2020, como medida de prevenção e combate ao contágio do novo 
coronavírus (coVId-19);

consIdErAndo a resolução cEE/to nº 157, de 19 de 
junho de 2020, que altera os §1º e §2º do art. 15 da resolução cEE/to  
nº 105/2020, publicada no dia 15 de abril de 2020 - doE nº 5.582;
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consIdErAndo que o colegiado do curso de ciências 
contábeis deliberou e aprovou a viabilidade de que as disciplinas 
com carga horária prática e os Estágios supervisionados possam ser 
ministrados na modalidade meio virtual, em caráter emergencial e 
excepcional;

consIdErAndo que o Projeto Pedagógico do curso (PPc) 
de ciências contábeis, vigente, prevê que as disciplinas de estágio 
supervisionado combinem a realização de estágio (processos reais) com 
a realização de práticas simuladas;

consIdErAndo a aprovação do coLEGIAdo E nÚcLEo 
docEntE EstruturAntE do curso dE cIÊncIAs contÁbEIs, 
do câmpus de Augustinópolis/to, da universidade Estadual do tocantins 
(unItIns), no uso das suas atribuições legais e regimentais.

rEsoLVE:

Art. 1º Estabelecer que no curso de ciências contábeis, do 
câmpus de Augustinópolis/to, no semestre letivo 2020/2, somente serão 
ofertadas disciplinas teóricas, em caráter excepcional.

Art. 2º Estabelecer e autorizar, em caráter excepcional, a 
realização das disciplinas com carga horária prática, bem como os 
Estágios supervisionados do curso de ciências contábeis, do câmpus 
de Augustinópolis/to, das disciplinas do semestre 2020/1.

§1º A substituição da carga horária prática do estágio presencial 
autorizada ocorrerão por meio de atividades letivas que utilizem recursos 
educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros 
meios convencionais.

§2º A justificativa para o disposto no caput decorre do fato de que 
os escritórios de contabilidade e outras instituições em que os discentes 
atuavam no semestre 2020/1 estão trabalhando remotamente, desse 
modo, a experiência de formação profissional do acadêmico para cumprir 
a carga horária prática, quanto o estágio de forma remota, não altera ou 
diminui o processo de aprendizado.

§3º A disciplina do semestre 2020/1, que será finalizada e 
ministrada de maneira remota é:

5º PErÍodo

disciplina cH teórica Prática

Laboratório contábil I 60 30 30

*Ministrada até a data da suspensão 40 30 10

o objetivo desta disciplina é introduzir os discentes no 
conhecimento prévio das práticas e rotinas da estrutura organizacional 
de entidades comerciais, industriais e prestadoras de serviços que 
subsidiarão a prática realizada no Estágio curricular supervisionado I.

Justificativa: a carga horária teórica e prática dessa disciplina 
permitem que os acadêmicos possam identificar as rotinas, expedientes, 
procedimentos e problemáticas no universo contábil de áreas de 
orçamento empresarial, legalização de empresa e departamento pessoal 
e a elaboração de um plano de ação para as atividades de estágio 
supervisionado.

7º PErÍodo

disciplina cH teórica Prática

Estágio supervisionado II 150 75 75

*Ministrada até a data da suspensão 120 75 45

o objetivo desta disciplina é desenvolver atividades relacionadas 
aos departamentos fiscal e contábil, bem como suas rotinas 
necessárias para o levantamento e estruturação do balanço Patrimonial 
e demais demonstrações contábeis obrigatórias; Elaborar análises das 
demonstrações contábeis e seus respectivos relatórios.

Justificativa: a carga horária prática total dessa disciplina 
permite que os alunos executem a prática contábil no departamento de 
Escrita fiscal e contábil; realizar análise das demonstrações contábeis; 
Atender todos os requisitos especificados no Regulamento de Estágio 
supervisionado da unitins (vigente), visando integrar os conhecimentos 
adquiridos no curso com a realidade organizacional.

Art. 3º durante o período de isolamento social e de afastamento 
das atividades presenciais a que se refere esta resolução ficam os 
professores e acadêmicos autorizados a desenvolverem suas atividades 
docentes mediante a utilização de recursos educacionais digitais, 
tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais 
que estiverem ligados às finalidades e objetivos do Projeto Pedagógico 
do curso - PPc, sob a supervisão e avaliação da coordenação do curso.

Parágrafo único. No que diz respeito às práticas profissionais 
de estágios ou às práticas que exijam, impreterivelmente, a utilização 
de laboratórios especializados ou ambiente profissional, a aplicação 
da substituição de que trata o caput deve obedecer à diretriz nacional 
curricular do curso de ciências contábeis, aprovada pelo conselho 
nacional de Educação - cnE.

I - A interação sícrona (em tempo real) será composta por: 
Google Meet ou outra ferramenta de videoconferência; Exposição 
e debates sobre os conteúdos; utilização de metodologias ativas; 
realização de atividades com feedback imediato, tendo como base o 
exercício profissional em escritórios contábeis que estão exercendo suas 
funções de forma remota.

II - A interação assíncrona (tempo ajustado entre os envolvidos) 
será composta por: Vídeos da aula gravada; Vídeos com conteúdo 
relacionado; Materiais em texto; Exercícios de fixação; Vídeos gravados 
pelos acadêmicos; Atividades com feedeback assíncrono, tendo como 
base o exercício profissional em escritórios contábeis que estão exercendo 
suas funções de forma remota; disponibilização de materiais na plataforma 
Educ@; o aplicativo WhatsApp será a ferramenta para dúvidas, sugestões, 
avisos e questionamentos.

III - o acompanhamento da produtividade dar-se-á por: 
Apresentação pelos acadêmicos de soluções para atividades no momento 
síncrono, tendo como base o exercício profissional em escritórios 
contábeis que estão exercendo suas funções de forma remota, e o 
professor(a) dará o feedback imediato; Postagem de atividades no 
ambiente Educ@; WhatsApp e e-mail.

IV - são itens passíveis de avaliação das atividades, tendo como 
base o exercício profissional em escritórios contábeis que estão exercendo 
suas funções de forma remota, o desenvolvimento e apresentação de 
relatório realizado pelo acadêmico referente ao aprendizado das técnicas 
contábeis: Escrituração; Elaboração das demonstrações; Auditoria e 
Análise das demonstrações.

Art. 5º A coordenação do curso de ciências contábeis publicará 
um calendário para as disciplinas suspensas no semestre de 2020/1, 
sobretudo as que incluem carga horária prática e estágio.

Parágrafo único. A coordenação do curso deverá informar, 
previamente, a necessidade de reorganização das aulas práticas 
e estágios que pretender, devendo remeter para conhecimento da 
coordenação Pedagógica Geral os documentos que comprovam a 
compatibilidade de carga horária e de horários.

Art. 6º A autorização para realização das aulas práticas na 
modalidade virtual deverá constar de planos de trabalhos específicos, 
aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e 
apensados ao Projeto Pedagógico do curso.

Art. 7º os professores orientadores deverão, mensalmente, 
registrar as atividades realizadas, mediante relatório preenchido 
juntamente com os respectivos acadêmicos, e entregar o relatório 
detalhado às coordenações do Estágio e de curso, via e-mail, para que as 
informações possam ser replicadas no sistema Educ@ e no diário virtual 
das disciplinas, para fins de registro e avaliação externa.

Art. 8º Após o fim do período excepcional de suspensão das 
atividades acadêmicas presenciais, os docentes/orientadores deverão 
elaborar um relatório das supervisões realizadas de forma remota em cada 
disciplina prática e de estágio supervisionado, para efeito de validação 
da substituição da supervisão presencial, e encaminhar à respectiva 
coordenação de Estágio e de curso.

Art. 9º As atividades acadêmicas que tiverem sido suspensas 
deverão ser integralmente repostas, para fins de cumprimento da carga 
horária dos cursos, conforme estabelecido na legislação em vigor.

Art. 10 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando- se as demais disposições em contrário.

sALA dA PrEsIdÊncIA do consELHo unIVErsItÁrIo - 
consunI da universidade Estadual do tocantins, em Palmas/to, aos 
03 dias do mês de agosto de 2020.

Ana Paula Monteiro de oliveira
coordenadora do curso de ciências contábeis

Portaria/unItIns/GrE/nº 022/2019

AuGusto dE rEZEndE cAMPos
Presidente
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RESOLUÇÃO/CONSUNI/Nº 038/2020, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

Aprova a substituição da disciplina com carga horária 
prática pela utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, do curso de serviço 
Social, câmpus de Palmas/TO, conforme especifica.

o Presidente do conselho universitário da universidade 
Estadual do tocantins unitins, usando das atribuições que lhe confere 
o art. 10, incisos XXI, do decreto Estadual nº 5.759/2017, que aprova 
o Estatuto da unitins, considerando o disposto no art. 51, inciso XII do 
Estatuto da Universidade e o princípio da eficiência e da continuidade 
do serviço público.

considerando a impossibilidade de instalar a sessão 
Extraordinária do conselho universitário consunI, para apreciação 
da matéria;

considerando que conforme previsão do calendário Acadêmico 
aprovado para o segundo semestre letivo de 2020, o procedimento de 
rematrículas tem previsão para início em 12 de agosto de 2020;

considerando que a matéria em epigrafe versa acerca do 
processo de regularização para oferta de disciplina prática com utilização 
de plataforma digitais, em razão das restrições a circulação de pessoas 
e distanciamento social impostas pelas autoridades de saúde pública.

rEsoLVE:

Art. 1º Promulgar, ad referendum, a aprovação o plano de 
substituição da disciplina com carga horária prática pela utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, do curso de serviço 
social, câmpus de Palmas/to, conforme processo administrativo 
2020.20321.00398.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir desta data.

sALA dA PrEsIdÊncIA do consELHo unIVErsItÁrIo - 
consunI da universidade Estadual do tocantins, em Palmas/to, aos 
11 dias do mês de agosto de 2020.

AuGusto dE rEZEndE cAMPos
Presidente

AnEXo I À rEsoLuÇÃo/consunI/nº 038/2020.

consIdErAndo o decreto Estadual nº 6.070, de 18 de março 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.566, de 18 
março de 2020, em que é declarada situação de emergência no tocantins 
em razão da pandemia da covid-19 (coronavírus);

consIdErAndo o decreto Estadual nº 6.071, de 18 de março 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.566, de 
18 março de 2020, que determina ação preventiva para o enfrentamento 
da pandemia da covid-19 (coronavírus);

consIdErAndo o decreto Estadual nº 6.072, de 21 de março 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.567, de 21 
março de 2020, em que é declarado estado de calamidade pública em todo 
o território do Estado do tocantins afetado pela covid-19 (coronavírus);

consIdErAndo o decreto Estadual nº 6.087, de 27 de abril de 
2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.588, de 27 
abril de 2020, que dispõe sobre o uso de máscaras faciais, a suspensão 
de atividades educacionais e jornada de trabalho;

consIdErAndo a resolução cEE/to nº 105, de 08 de abril 
de 2020, emitida pelo conselho Estadual de Educação, que Estabelece 
formas de reorganização do Calendário Escolar/2020 e define o regime 
especial de atividades escolares não presenciais no sistema Estadual 
de Ensino do Tocantins, para fins de cumprimento do ano letivo de 2020, 
como medida de prevenção à covid-19;

consIdErAndo a PortArIA/unItIns/nº 110/2020/
GAbrEItor, de 29 de abril de 2020, aprovada pelos membros do 
conselho superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (consEPE) e do 
conselho universitário (consunI) da universidade Estadual do tocantins 
(unItIns), que adotou medidas e procedimentos a serem seguidos até o 
término do semestre 2020/1, para substituição das aulas presenciais por 
aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação no 
âmbito da universidade Estadual do tocantins - unitins;

consIdErAndo a Lei nº 11.788/2008 que prevê que o estágio 
visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando 
para a vida cidadã e para o trabalho;

consIdErAndo, A resolução cnE/cEs nº 1, de 11 de março 
de 2016, a resolução cnE/cEb nº 1, de 2 de fevereiro de 2016, e a 
resolução cnE/cEb nº 3, de 21 de novembro de 2018, dispõem sobre a 
realização de atividades a distância pelos estudantes do ensino superior;

consIdErAndo o Parecer cnE/cEs nº 146/2002, aprovado 
em 3 de abril de 2002 e o Parecer cnE/cEs nº 289/2003, aprovado em 6 
de novembro de 2003, que aprovam as diretrizes curriculares nacionais 
para o curso de Graduação em serviço social, bacharelado;

consIdErAndo a resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2004 e 
resolução nº 4, de 13 de julho de 2005, ambas do cnE, que estabelecem 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Serviço Social, define 
os princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a 
serem observados em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos 
sistemas de ensino e pelas instituições de educação superior do país;

consIdErAndo o PArEcEr cnE/cP nº 5/2020, publicado 
no d.o.u. de 01/06/2020, aprovado pelo conselho Pleno do conselho 
nacional de Educação, que tratou da reorganização do calendário escolar 
e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19);

consIdErAndo a Portaria MEc nº 544, de 16 de junho de 
2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas 
em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus - covid-19, e revoga as Portarias MEc nº 343, de 17 de março 
de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020;

consIdErAndo a resolução cEE/to nº 105/2020 que 
estabelece formas de reorganização do Calendário Escolar/2020 e define 
o regime especial de atividades escolares não presenciais no sistema 
Estadual de Ensino do Tocantins, para fins de cumprimento do ano letivo 
de 2020, como medida de prevenção e combate ao contágio do novo 
coronavírus (coVId-19);

consIdErAndo a resolução cEE/to nº 157, de 19 de 
junho de 2020, que altera os §1º e §2º do art. 15 da resolução cEE/to  
nº 105/2020, publicada no dia 15 de abril de 2020 - doE nº 5.582;

consIdErAndo a aprovação do coLEGIAdo E nÚcLEo 
docEntE EstruturAntE do curso dE sErVIÇo socIAL, do 
câmpus de Palmas/to, da universidade Estadual do tocantins (unItIns), 
no uso das suas atribuições legais e regimentais.

rEsoLVE:

título I
das disposições gerais

Art. 1º Autorizar a realização de maneira remota da disciplina de 
trabalho de conclusão de curso II - tcc II, do curso de serviço social, 
câmpus de Palmas/to, no semestre letivo 2020/2.

Art. 2º não ofertar a disciplina de Estágio supervisionado em 
serviço social I, no semestre 2020/2.

Art. 3º Manter suspensa, até que seja revogado a resolução 
cEE/to nº 105/2020, a disciplina de Estágio supervisionado em serviço 
social II, no semestre 2020/2.

título II
das disciplinas de Estágio

Art. 4º É vedada a realização de forma remota do Estágio 
supervisionado em serviço social II, no semestre 2020/2, para os alunos 
que foram matriculados no semestre 2020/1 e não finalizaram a carga 
horária teórica e prática.

§1º As aulas teóricas de Estágio supervisionado II estão 
suspensas até a retomada das atividades práticas nos campos de Estágio.

§2º A carga horária a ser cumprida em campo pelos alunos 
para que haja a integralização da carga horária total, que corresponde a 
225 horas, corresponderá às horas remanescentes que não tiverem sido 
concluídas no semestre de 2020/1.
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Art. 5º na hipótese de retomada das atividades presenciais em 
todas as instituições de campo de estágio, a coordenação de Estágio 
e do curso reorganizará o calendário da disciplina, para adequar os 
estagiários de modo que os acadêmicos possam cumprir a carga horária 
prática e de campo, devendo comunicar tais procedimentos adotados 
à coordenação Pedagógica Geral e ao conselho regional de serviço 
social (crEss) da 25ª região.

§1º A supervisão do Estágio supervisionado II constará em plano 
de ensino específico, devendo observar as metodologias e ferramentas a 
serem utilizadas para o processo de supervisão acadêmica e de campo.

§2º A apresentação do plano individual de estágio deverá 
contemplar as especificidades do processo de supervisão acadêmica e 
de campo, conforme modelo elaborado pela coordenação de Estágio.

§3º os estagiários, sob a orientação do supervisor de campo, 
deverão apresentar relatórios mensais e no término do estágio, para 
melhor acompanhamento das atividades desenvolvidas.

§4º compete aos acadêmicos promover a apresentação dos 
produtos do Estágio II (projeto de intervenção e intervenção) que vierem 
a ser executados de forma presencial.

§5º A avaliação ocorrerá por meio da apresentação dos produtos: 
plano de estágio, projeto, intervenção e relatórios.

Art. 6º As atividades de estágio no campo poderão ocorrer 
tanto no âmbito da gestão, quanto na operacionalização dos serviços das 
políticas sociais públicas, filantrópicas e não governamentais, mantendo-
se, preferencialmente, os mesmos campos de estágios nos quais os 
estagiários já estavam inseridos na ocasião da suspensão.

título III
da disciplina de trabalho de conclusão de curso II - tcc II

Art. 7º As orientações da disciplina de tcc II, na modalidade 
remota, constará no plano de ensino da disciplina, observando as 
metodologias e ferramentas a serem utilizadas para o processo de 
orientação de tcc.

§1º os projetos de pesquisa serão direcionados para a 
realização de pesquisas de revisão teórica, pesquisa documental ou outra 
forma que não necessite do contato direto com os sujeitos participantes.

§2º A monografia deverá conter, no mínimo, dois capítulos.

§3º As defesas serão realizadas por meio das plataformas 
virtuais de videoconferências.

§4º As monografias aprovadas deverão ser depositadas no 
sistema Educ@ da unitins, conforme prazos previamente estabelecidos 
pelo colegiado do curso de serviço social.

Art. 8º As orientações de tcc II ocorrerão mediante utilização 
dos aplicativos WhatsApp, telegram, Google Meet, Google classroom, 
telefone e e-mail cadastrado no sistema acadêmico (Educ@), entre 
outras plataformas disponíveis, devendo ser previamente definida pelo 
professor orientador, com ampla divulgação aos acadêmicos matriculados 
na respectiva disciplina.

Art. 9º os professores orientadores de tcc deverão, 
mensalmente, registrar as atividades realizadas, mediante relatório 
preenchido e entregue na coordenação de tcc, via e-mail, para que as 
informações possam ser replicadas no sistema Educa e no diário virtual 
da disciplinas, para fins de registro e avaliação externa.

Parágrafo Único. As or ientações individuais serão 
desempenhadas de forma remota, mantendo-se os requisitos acadêmicos 
contidos no regulamento de tcc e diretrizes Gerais de tcc da unitins.

Art. 10. os acadêmicos, orientados de tcc II, deverão entregar 
mensalmente à coordenação de tcc, via e-mail, o seu registro de 
orientação individual com assinatura do orientador, conforme modelo 
disponibilizado pela coordenação de tcc.

título IV
Das disposições finais

Art. 11. na hipótese das atividades presenciais não serem 
retomadas nas instituições que são os campos de estágios, o ndE e 
Colegiado definirão novo cronograma para o cumprimento da disciplina.

Art. 12. os casos omissos nesta resolução deverão ser 
avaliados pelo núcleo docente Estruturante (ndE) e colegiado do curso.

sALA dA PrEsIdÊncIA do consELHo unIVErsItÁrIo - 
consunI da universidade Estadual do tocantins, em Palmas/to, aos 
11 dias do mês de agosto de 2020.

AuGusto dE rEZEndE cAMPos
Presidente

DEFENSORIA PÚbLICA

ATO Nº 198, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

o dEfEnsor PÚbLIco-GErAL do EstAdo do tocAntIns, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso V, da Lei 
complementar Estadual nº 55, de 27 de maio de 2009;

consIdErAndo a exoneração do servidor Moisés Leocádio 
Mendes soares Junior, efetivada pelo Ato nº 005/2020, publicado no diário 
Oficial nº 5.529, de 23 de janeiro de 2020;

consIdErAndo a necessidade de se repor a força de trabalho 
nesta Instituição, ante a ausência de quantitativo mínimo de pessoal;

consIdErAndo o permissivo constante do §2º do art. 3º do 
Ato nº 95, de 26 de março de 2020,

rEsoLVE:

Art. 1º nomear nAtHÁLIA tonAco PIrEs, no cargo em 
comissão de Assessor técnico de defensor Público.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo seus efeitos a partir de 27 de outubro de 2020.

GAbInEtE do dEfEnsor PÚbLIco-GErAL do EstAdo 
do tocAntIns, aos 26 dias do mês de outubro de 2020.

fÁbIo MontEIro dos sAntos
defensor Público-Geral

ATO Nº 199, DE 26 DE OUTUbRO DE 2020.

o dEfEnsor PÚbLIco-GErAL do EstAdo do tocAntIns, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso V, da Lei 
complementar Estadual nº 55, de 27 de maio de 2009;

consIdErAndo a exoneração da servidora Juliana soares 
dos Santos, efetivada pelo Ato nº 156/2020, publicado no Diário Oficial 
nº 5.672, de 25 de agosto de 2020;

consIdErAndo a necessidade de se repor a força de trabalho 
nesta Instituição, ante a ausência de quantitativo mínimo de pessoal;

consIdErAndo o permissivo constante do §2º do art. 3º do 
Ato nº 95, de 26 de março de 2020,

rEsoLVE:

Art. 1º nomear VItor bAstos PErEs, no cargo em comissão 
de Assessor I - dAdP-1.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 03 de novembro de 2020.

GAbInEtE do dEfEnsor PÚbLIco-GErAL do EstAdo 
do tocAntIns, aos 26 dias do mês de outubro de 2020.

fÁbIo MontEIro dos sAntos
defensor Público-Geral

ProcEsso nº: 20.0.000000322-1
ProcEdIMEnto: PrEGÃo ELEtrÔnIco srP nº 17/2020
obJEto: Pregão Eletrônico, pelo sistema registro de preços, a fim de 
contratar empresa especializada em serviços de instalação, desinstalação, 
remanejamento, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças, nos equipamentos de ar-condicionado tipo split.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Versam os presentes autos sobre a realização de licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por grupo, pelo sistema 
de registro de preços, tendo por escopo a contratação de empresa 
especializada em serviços de instalação, desinstalação, remanejamento, 
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, nos 
equipamentos de ar-condicionado tipo split, a fim de atender as demandas 
da defensoria Pública do Estado do tocantins.
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Em face da regularidade do feito, considerando que a licitação 
em referência foi realizada de acordo com as disposições da Lei federal 
nº 10.520/2002, Lei complementar nº 123/2006, decretos federais 
nº 7.892/2013, 8.538/2015 e 10.024/2019 e, subsidiariamente, da Lei 
nº 8.666/1993, acolho por seus próprios fundamentos, como razão de 
decidir, o Parecer Jurídico nº 125/2020, exarado pela diretoria Jurídica 
(evento 507696), o Parecer técnico nº 014/2020, do controle Interno 
(evento 508573), HoMoLoGo o procedimento licitatório consubstanciado 
no Pregão Eletrônico srP nº 17/2020, tipo menor preço por grupo, 
consoante a classificação e adjudicação procedidas pelo(a) Pregoeiro(a) 
(eventos 506053, 506056 e 506057), em relação às empresas ArAuJo 
E rEsPLAndE LtdA (cnPJ sob o nº 09.026.012/0001-60) para os 
grupos 01 e 03, no valor total de r$ 468.464,84 (quatrocentos e sessenta 
e oito mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos); nAscIMEnto rEfrIGErAÇÃo EIrELI (cnPJ sob o  
nº 13.864.465/0001-32) para o grupo 02, no valor total de r$ 411.294,85 
(quatrocentos e onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e 
cinco centavos).

o valor total do objeto do certame é de r$ 879.759,69 
(oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e 
sessenta e nove centavos).

Publique-se.

GAbInEtE do dEfEnsor PÚbLIco-GErAL do EstAdo 
do tocAntIns.

Palmas-to,  26 de outubro de 2020.

fábio Monteiro dos santos
defensor Público-Geral

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 1.017, DE 22 DE OUTUbRO DE 2020.

o suPErIntEndEntE dE AdMInIstrAÇÃo E fInAnÇAs 
dA dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o Ato nº 94, de 26 de janeiro de 2017, publicado 
no Diário Oficial nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017 e alterações, nos 
termos que lhe foi delegado a prática de atos de gestão administrativa, 
orçamentária e financeira, RESOLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o servidor cLEbEr bArros ArrAEs, 
Analista em Gestão Especializado - ciências contábeis, matrícula  
nº 9080422, para responder, no período de 10/11/2020 a 05/01/2021, sem 
prejuízo de suas funções, pela coordenadoria de Apoio Administrativo e 
Protocolo, em razão de licença maternidade da titular bArtYrA VIAnA 
dos rEIs sAndInI.

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

superintendência de Administração e finanças, em Palmas, 
aos 22 dias do mês de outubro de 2020.

frAncIsco cArLos GoIs nonAto
superintendente de Administração e finanças

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 - REMARCAÇÃO

A defensoria Pública do Estado do tocantins, por meio de sua 
Pregoeira, designado pela Portaria nº 86, de 23 de janeiro de 2020, torna 
público que fará realizar licitação, no dia 13 de novembro de 2020, às 
08h:30min (oito horas e trinta minutos) horário de brasília, do tipo MEnor 
PrEÇo Por GruPo, pelo sistema registro de Preços para eventual 
contratação de empresa especializada na confecção e instalação de 
materiais de identificação visual. Divergências entre a relação de itens 
do sistema comprasnet e o termo de referência, prevalece este último. 
o Edital está disponível nos sites: www.defensoria.to.def.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Em atenção ao disposto nos Atos 87 e 92, doE 5569 de 
24/03/2020, que instituiu o trabalho remoto no âmbito desta dPE-to, 
durante a pandemia informações e esclarecimentos podem ser obtidos 
com a pregoeira no telefone: (63) 9.8451-4829.

Palmas-to, 26 de outubro de 2020.

dulcirene Pereira oliveira
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020

A dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, por 
meio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 86, de 23 de janeiro 
de 2020, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2020, 
com a finalidade de registro de preços, visando eventual contratação 
de empresa especializada em serviços de instalação, desinstalação, 
remanejamento, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças, nos equipamentos de ar-condicionado tipo split, a fim de atender 
as demandas da defensoria Pública do Estado do tocantins., tendo 
como vencedoras as licitantes: ArAuJo E rEsPLAndE LtdA (cnPJ 
sob o nº 09.026.012/0001-60) para os grupos 01 e 03, no valor total 
de r$ 468.464,84 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); nAscIMEnto 
rEfrIGErAÇÃo EIrELI (cnPJ sob o nº 13.864.465/0001-32) para 
o grupo 02, no valor total de r$ 411.294,85 (quatrocentos e onze mil, 
duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Palmas-to, 26 de outubro de 2020.

Andreia Machado r. silva
Pregoeira

TRIbUNAL DE CONTAS

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 051/2020/RELT3

Processo nº 3318/2019 - Entidade: fundo Municipal de 
Assistência social de Ponte Alta do bom Jesus - to. Assunto: Prestação 
de contas de ordenador - 2017. nos termos do despacho nº 699/2020, 
em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, da constituição federal, que 
assegura o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com a Lei 
orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 ao artigo 204 parágrafo único, 
combinado com o artigo 205, Inciso V, do regimento Interno do tribunal 
de contas, com nova redação dada pela resolução normativa nº 04 de 
05.11.2003, e arts. 3º, 5º e 6º da Instrução normativa - tcE/to nº 001/2012 
fica, pelo presente Edital, Cito e Intimo a Senhora Juliana Moreira Garcia 
Milhomem - Gestora à época, para nos termos do referido processo, e 
caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar 
e/ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
citado Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de que 
a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos 
estarão à sua disposição, durante o mencionado prazo, somente no 
sistema E-contas por meio do endereço eletrônico app.tce.to.gov.br/
sicop, no qual terá acesso por meio de seu login que corresponde ao 
número do CPF e a chave de acesso 3L7yBe15 ou por certificado digital 
(correspondente aos presentes autos). Para esclarecimentos de dúvidas, 
em relação ao presente edital, entrar em contato no setor de diligências 
(fone: 63-3232-5878/3232- 5969 - e-mail diligencia@tce.to.gov.br)  
deste tcE/to, localizado na Avenida teotônio segurado - Acsu - nE 
10 - conjunto 01 - Lotes 01 e 02, com expediente das 07 às 13 horas. 
Palmas, capital do Estado do tocantins, aos 21 dias do mês de outubro 
de 2020, controle Externo - diligencia do tribunal de contas do Estado. 
Eu, Manoel rodrigues dos santos Junior, digitei e conferi.

JosÉ WAGnEr PrAXEdEs
conselheiro relator
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 052/2020/RELT3

Processo nº 3318/2019 - Entidade: fundo Municipal de 
Assistência social de Ponte Alta do bom Jesus - to. Assunto: Prestação 
de contas de ordenador - 2017. nos termos do despacho nº 699/2020, 
em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, da constituição federal, que 
assegura o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com a Lei 
orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 ao artigo 204 parágrafo único, 
combinado com o artigo 205, Inciso V, do regimento Interno do tribunal 
de contas, com nova redação dada pela resolução normativa nº 04, de 
05.11.2003, e arts. 3º, 5º e 6º da Instrução normativa - tcE/to nº 001/2012 
fica, pelo presente Edital, Cito e Intimo a Senhora Ivonete Monteiro de 
castro - contadora à época, para nos termos do referido processo, e caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar e/
ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
citado Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de que 
a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos 
estarão à sua disposição, durante o mencionado prazo, somente no 
sistema E-contas por meio do endereço eletrônico app.tce.to.gov.br/
sicop, no qual terá acesso por meio de seu login que corresponde ao 
número do CPF e a chave de acesso priO6Ep1 ou por certificado digital 
(correspondente aos presentes autos). Para esclarecimentos de dúvidas, 
em relação ao presente edital, entrar em contato no setor de diligências 
(fone: 63-3232-5878/3232- 5969 - e-mail diligencia@tce.to.gov.br) deste 
tcE/to, localizado na Avenida teotônio segurado - Acsu - nE 10 - 
conjunto 01 - Lotes 01 e 02, com expediente das 07 às 13 horas. Palmas, 
capital do Estado do tocantins, aos 21 dias do mês de outubro de 2020, 
controle Externo - diligencia do tribunal de contas do Estado. Eu, Manoel 
rodrigues dos santos Junior, digitei e conferi.

JosÉ WAGnEr PrAXEdEs
conselheiro relator

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 053/2020/RELT3

Processo nº 4332/2019 - Entidade: fundo Municipal de saúde 
de Ponte Alta do bom Jesus - to. Assunto: Prestação de contas de 
ordenador - 2018. nos termos do despacho nº 668/2020, em atenção 
ao disposto no artigo 5º, LV, da constituição federal, que assegura o 
contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com a Lei orgânica 
nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 ao artigo 204 parágrafo único, combinado 
com o artigo 205, Inciso V, do regimento Interno do tribunal de contas, 
com nova redação dada pela resolução normativa nº 04, de 05.11.2003, 
e arts. 3º, 5º e 6º da Instrução Normativa - TCE/TO nº 001/2012 fica, pelo 
presente Edital, cito e Intimo a senhora shirlene fernandes do Prado e 
silva - Gestora à época, para nos termos do referido processo, e caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar e/
ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
citado Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de que 
a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos 
estarão à sua disposição, durante o mencionado prazo, somente no 
sistema E-contas por meio do endereço eletrônico app.tce.to.gov.br/
sicop, no qual terá acesso por meio de seu login que corresponde ao 
número do CPF e a chave de acesso k1ZRZGma ou por certificado digital 
(correspondente aos presentes autos). Para esclarecimentos de dúvidas, 
em relação ao presente edital, entrar em contato no setor de diligências 
(fone: 63-3232-5878/3232- 5969 - e-mail diligencia@tce.to.gov.br)  
deste tcE/to, localizado na Avenida teotônio segurado - Acsu - nE 
10 - conjunto 01 - Lotes 01 e 02, com expediente das 07 às 13 horas. 
Palmas, capital do Estado do tocantins, aos 21 dias do mês de outubro 
de 2020, controle Externo - diligencia do tribunal de contas do Estado. 
Eu, Manoel rodrigues dos santos Junior, digitei e conferi.

JosÉ WAGnEr PrAXEdEs
conselheiro relator

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 054/2020/RELT3

Processo nº 4332/2019 - Entidade: fundo Municipal de saúde 
de Ponte Alta do bom Jesus - to. Assunto: Prestação de contas de 
ordenador - 2018. nos termos do despacho nº 668/2020, em atenção 
ao disposto no artigo 5º, LV, da constituição federal, que assegura o 
contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com a Lei orgânica 
nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 ao artigo 204 parágrafo único, combinado 
com o artigo 205, Inciso V, do regimento Interno do tribunal de contas, 
com nova redação dada pela resolução normativa nº 04, de 05.11.2003, 
e arts. 3º, 5º e 6º da Instrução Normativa - TCE/TO nº 001/2012 fica, pelo 
presente Edital, cito e Intimo a senhora Ivonete Monteiro de castro - 
contadora à época, para nos termos do referido processo, e caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar e/
ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
citado Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de que 
a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos 
estarão à sua disposição, durante o mencionado prazo, somente no 
sistema E-contas por meio do endereço eletrônico app.tce.to.gov.br/
sicop, no qual terá acesso por meio de seu login que corresponde ao 
número do CPF e a chave de acesso priO6Ep1 ou por certificado digital 
(correspondente aos presentes autos). Para esclarecimentos de dúvidas, 
em relação ao presente edital, entrar em contato no setor de diligências 
(fone: 63-3232-5878/3232- 5969 - e-mail diligencia@tce.to.gov.br) deste 
tcE/to, localizado na Avenida teotônio segurado - Acsu - nE 10 - 
conjunto 01 - Lotes 01 e 02, com expediente das 07 às 13 horas. Palmas, 
capital do Estado do tocantins, aos 21 dias do mês de outubro de 2020, 
controle Externo - diligencia do tribunal de contas do Estado. Eu, Manoel 
rodrigues dos santos Junior, digitei e conferi.

JosÉ WAGnEr PrAXEdEs
conselheiro relator

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 055/2020/RELT3

Processo nº 3576/2019 - Entidade: fundo Municipal de saúde 
de Ipueiras - to. Assunto: Prestação de contas de ordenador - 2018. 
nos termos do despacho nº 704/2020, em atenção ao disposto no artigo 
5º, LV, da constituição federal, que assegura o contraditório e a ampla 
defesa, e em conformidade com a Lei orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 
e 33 ao artigo 204 parágrafo único, combinado com o artigo 205, Inciso V, 
do regimento Interno do tribunal de contas, com nova redação dada pela 
resolução normativa nº 04, de 05.11.2003, e arts. 3º, 5º e 6º da Instrução 
Normativa - TCE/TO nº 001/2012 fica, pelo presente Edital, Cito e Intimo 
a senhora rosimar Lopes sampaio - Gestora, para nos termos do referido 
processo, e caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, 
manifestar e/ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos 
autos e no citado Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou 
seja, de que a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros 
os fatos conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às 
sanções previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que 
os autos estarão à sua disposição, durante o mencionado prazo, somente 
no sistema E-contas por meio do endereço eletrônico app.tce.to.gov.br/
sicop, no qual terá acesso por meio de seu login que corresponde ao 
número do CPF e a chave de acesso aCVukfB7 ou por certificado digital 
(correspondente aos presentes autos). Para esclarecimentos de dúvidas, 
em relação ao presente edital, entrar em contato no setor de diligências 
(fone: 63-3232-5878/3232- 5969 - e-mail diligencia@tce.to.gov.br)  
deste tcE/to, localizado na Avenida teotônio segurado - Acsu - nE 
10 - conjunto 01 - Lotes 01 e 02, com expediente das 07 às 13 horas. 
Palmas, capital do Estado do tocantins, aos 21 dias do mês de outubro 
de 2020, controle Externo - diligencia do tribunal de contas do Estado. 
Eu, Manoel rodrigues dos santos Junior, digitei e conferi.

JosÉ WAGnEr PrAXEdEs
conselheiro relator
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 056/2020/RELT3

Processo nº 3576/2019 - Entidade: fundo Municipal de saúde 
de Ipueiras - to. Assunto: Prestação de contas de ordenador - 2018. 
nos termos do despacho nº 704/2020, em atenção ao disposto no artigo 
5º, LV, da constituição federal, que assegura o contraditório e a ampla 
defesa, e em conformidade com a Lei orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 
e 33 ao artigo 204 parágrafo único, combinado com o artigo 205, Inciso V, 
do regimento Interno do tribunal de contas, com nova redação dada pela 
resolução normativa nº 04 de 05.11.2003, e arts. 3º, 5º e 6º da Instrução 
Normativa - TCE/TO nº 001/2012 fica, pelo presente Edital, Cito e Intimo 
o senhor fabriciano Marinho Lima - contador, para nos termos do referido 
processo, e caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, 
manifestar e/ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos 
autos e no citado Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou 
seja, de que a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros 
os fatos conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às 
sanções previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que 
os autos estarão à sua disposição, durante o mencionado prazo, somente 
no sistema E-contas por meio do endereço eletrônico app.tce.to.gov.
br/sicop, no qual terá acesso por meio de seu login que corresponde 
ao número do CPF e a chave de acesso 9d4jEca1 ou por certificado 
digital (correspondente aos presentes autos). Para esclarecimentos de 
dúvidas, em relação ao presente edital, entrar em contato no setor de 
diligências (fone: 63-3232-5878/3232- 5969 - e-mail diligencia@tce.to.gov.
br) deste tcE/to, localizado na Avenida teotônio segurado - Acsu - nE 
10 - conjunto 01 - Lotes 01 e 02, com expediente das 07 às 13 horas. 
Palmas, capital do Estado do tocantins, aos 21 dias do mês de outubro 
de 2020, controle Externo - diligencia do tribunal de contas do Estado. 
Eu, Manoel rodrigues dos santos Junior, digitei e conferi.

JosÉ WAGnEr PrAXEdEs
conselheiro relator

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 029/2020/RELT4 - DILIGÊNCIA

Processo nº 4345/2019 - Entidade: Prefeitura Municipal de 
Peixe - to - Assunto: representação - acerca de supostos indícios de 
autoria e materialidade da prática do crime de quebra da ordem cronológica 
de credores da administração Pública referente ao processo administrativo 
n. 03/2017. nos termos do despachos nº 654/2020 do Gabinete da quarta 
relatoria, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, da constituição federal, 
que assegura o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com 
a Lei orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao regimento Interno 
do TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa nº 001/2012, fica, 
pelo presente Edital, IntIMo o senhor Leandro basante Albuquerque 
santos - Advogado, para que nos termos do referido processo, tome 
conhecimento do teor do presente Despacho, cientificando-a, ainda, de 
que os autos estarão à sua disposição, somente no sistema E-contas 
por meio do endereço eletrônico app.tce.to.gov.br/sicop, no qual terá 
acesso por meio de seu login que corresponde ao número do cPf e 
a chave de acesso L3LKuqt6 (correspondente aos presentes autos). 
Para esclarecimentos de dúvidas, em relação ao presente edital, entrar 
em contato no setor de diligências (fone: 63-3232-5878/5969 - e-mail: 
diligencia@tce.to.gov.br) deste tcE/to, localizado na Avenida teotônio 
segurado - Acsu - nE 10 - conjunto 01 - Lotes 01 e 02, com expediente 
das 7 às 13 horas. Palmas, capital do Estado do tocantins, aos 15 dias 
do mês de outubro de 2020, diligência do tribunal de contas do Estado. 
Eu, Adriana nunes tavares, digitei e conferi.

conselheiro nAPoLEÃo dE souZA LuZ sobrInHo
conselheiro relator

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 030/2020/RELT4- DILIGÊNCIA

Processo nº 4345/2019 - Entidade: Prefeitura Municipal de 
Peixe - to - Assunto: representação - acerca de supostos indícios de 
autoria e materialidade da prática do crime de quebra da ordem cronológica 
de credores da administração Pública referente ao processo administrativo 
n. 03/2017. nos termos do despachos nº 654/2020 do Gabinete da quarta 
relatoria, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, da constituição federal, 
que assegura o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com 
a Lei orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao regimento Interno 
do TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa nº 001/2012, fica, 
pelo presente Edital, IntIMo a Empresa Prime consultoria e Assessoria 
Empresarial Ltda - EPP, para que nos termos do referido processo, tome 
conhecimento do teor do presente Despacho, cientificando-a, ainda, de 
que os autos estarão à sua disposição, somente no sistema E-contas 
por meio do endereço eletrônico app.tce.to.gov.br/sicop, no qual terá 
acesso por meio de seu login que corresponde ao número do cPf e 
a chave de acesso hnVgnxyu (correspondente aos presentes autos). 
Para esclarecimentos de dúvidas, em relação ao presente edital, entrar 
em contato no setor de diligências (fone: 63-3232-5878/5969 - e-mail: 
diligencia@tce.to.gov.br) deste tcE/to, localizado na Avenida teotônio 
segurado - Acsu - nE 10 - conjunto 01 - Lotes 01 e 02, com expediente 
das 7 às 13 horas. Palmas, capital do Estado do tocantins, aos 15 dias 
do mês de outubro de 2020, diligência do tribunal de contas do Estado. 
Eu, Adriana nunes tavares, digitei e conferi.

conselheiro nAPoLEÃo dE souZA LuZ sobrInHo
conselheiro relator

PUbLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS

ABREULÂNDIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

AVISO DE LICITAÇÃO

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Abreulândia-to, torna público que, fará realizar em suas dependências, 
sito à Av. José Lopes de figueiredo, s/nº, centro. cEP: 77.693-000, na 
sala da cPL, o procedimento licitatório abaixo mencionado, o edital e seus 
respectivos anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal 
no endereço retro mencionado e pelo site: www.abreulandia.to.gov.br. 
Mais informações estarão disponíveis pelo telefone: (63) 3389-1225 ou 
pelo e-mail: cplabreulandia2018@gmail.com. 

PrEGÃo PrEsEncIAL srP nº 007/2020, constitui da 
presente licitação, tipo Menor Preço Por Item, aquisição de 02 (duas) 
motocicleta, zero 0km, ano/modelo 2020/2020, fabricação nacional, com 
no mínimo 160, cilindradas, freio a disco em uma das rodas dianteira, 
sistema de partida elétrica, trail, combustível: renovável flex, capacidade 
do tanque de combustível de no mínimo 12 litros, transmissão 05 (cinco) 
velocidades, pintura solida na cor preta, ignição eletrônica, bateria 
12 v-aah, farol 35/35w, óleo de motor 1,2 litros, pneu dianteiro 90/90-
19 m/c, pneu traseiro 110/90 17 m/c comprimento x largura x altura 
aproximadamente 1356 mm, distância mínima de solo 247mm, altura do 
assento, aproximadamente 1356 mm, distância mínima de solo 247 mm, 
altura do assento aproximadamente 836 mm, peso seco aproximadamente 
121 kg. Para atender a demanda do fundo Municipal de saúde de 
Abreulândia-to, data: 12/11/2020. Horário: 08h45min.

thiago ribeiro de sousa
Pregoeiro

ALIANÇA DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2020

orIundo dA AdEsÃo A AtA dE rEGIstro dE PrEÇo 
nº 018.2020 - fMs. fIrMAdo EM 13.10.2020, EntrE o fundo 
MunIcIPAL dE sAÚdE dE ALIAnÇA do tocAntIns/to E A EMPrEsA  
rEAVEL VEÍcuLos EIrELI, InscrItA no cnPJ: 30.260.538/0001-04,  
coM sEdE nA r c180, nº 176, qd. 617, Lts. 19/20, sALA 04,  
bAIrro noVA suÍÇA,  GoIÂnIA/Go. VALor totAL dE  
r$ 213.900,00 (duZEntos E trEZE MIL E noVEcEntos rEAIs). 
obJEto: AquIsIÇÃo dE VEÍcuLo tIPo VAn AMbuLÂncIA usA 
(unIdAdE dE suPortE AVAnÇAdo). dotAÇÃo orÇAMEntÁrIA: 
0004.0309.10.122.0010.2046; ELEMEnto dE dEsPEsA: 4.4.90.52; 
fontE dE rEcurso: 0040.00.000 - AsPs. fundAMEnto LEGAL: 
LEI nº 8.666/93. VIGÊncIA: 13/10/2020 A 31/12/2020. ordEnAdor dE 
dEsPEsA: LÁZAro AntÔnIo ALVEs dE HoLAndA

ARAGOMINAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

contrAto nº 034/2020/PMA. PrEGÃo PrEsEncIAL  
nº 010/2020/PMA. ProcEsso nº 028/2020/PMA. contrAtAntE: 
PrEfEIturA MunIcIPAL dE ArAGoMInAs. contrAtAdA: I. b. 
dE sousA - ME, cnPJ: 30.774.894/0001-38. objeto: contratação de 
empresa especializada para registro de preços, para fornecimento de 
peças e prestação de serviços de mão-de-obra na manutenção preventiva 
e corretiva de veículos e maquinários da PrEfEIturA MunIcIPAL 
dE ArAGoMInAs/to. Valor total: r$ 474.215,78 (quatrocentos e 
setenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos).  
Vigência: 15/10/2020 a 31/12/2020. contratante: Eliete Alves de Melo - 
Prefeita Municipal. Pela contratada: Idelfran bezerra de sousa.

mailto:cplabreulandia2018@gmail.com
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ARAGUACEMA

QUARTO TERMO ADITIVO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

ProcEsso nº 005-2018. Espécie: 4º termo Aditivo-contrato  
nº 005/2018. contratante: PrEfEIturA MunIcIPAL dE ArAGuAcEMA - to.  
contratado Its-tEcnoLoGIA EM InforMÁtIcA LtdA, inscrita no 
cnPJ nº 12.310.510/0001-44, situada na qd 305, sul Avenida Lo 5, Lt 25,  
Andar térreo sala 01, cEP: 77.015-438, Plano diretor sul, Palmas-to, 
neste ato representado pelo sr. Paulo cesar nobre de oliveira, inscrito no  
cPf nº 285.706.488-80. objeto: contrAtAÇÃo dE EMPrEsA 
especializada para prestação de serviços de licença de uso de programas 
de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e 
treinamento dos sistemas de Gestão orçamentária, contábil e financeira, 
Gestão de recursos Humanos e folha de Pagamento, receitas 
Municipais, Gestão do Patrimônio, Gestão de Materiais, Protocolo 
(tramitação de Processos), compras e Licitação, controle de frota e 
Portal da transparência - constitui objeto do presente termo Aditivo a 
alteração da cláusula segunda - Prazo e Prorrogação, aditando-se. serão 
acrescidos mais 02 (dois) meses de prazo de execução e prorrogação 
do prazo de vigência do contrato nº 005/2018 até 31/12/2020. data da 
assinatura: 26/10/2020. representante da contratante: Isabella Alves 
simas Pereira, representante da contratada: Paulo cesar nobre de 
oliveira.

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 

QUARTO TERMO ADITIVO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

ProcEsso nº 008-2018. Espécie: 4º termo Aditivo-contrato  
nº 003/2018. contratante: fundo MunIcIPAL dE sAÚdE dE ArAGuAcEMA - to.  
contratado Its-tEcnoLoGIA EM InforMÁtIcA LtdA, inscrita no 
cnPJ nº 12.310.510/0001-44, situada na qd 305 sul, Avenida Lo 5,  
Lt 25, Andar térreo sala 01, cEP: 77.015-438, Plano diretor sul,  
Palmas-to, neste ato representado pelo sr. Paulo cesar nobre de 
oliveira, inscrito no cPf nº 285.706.488-80. objeto: contrAtAÇÃo dE 
EMPrEsA especializada para prestação de serviços de licença de uso de 
programas de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção 
e treinamento dos sistemas de Gestão orçamentária, contábil e 
financeira, Gestão de recursos Humanos e folha de Pagamento, 
receitas Municipais, Gestão do Patrimônio, Gestão de Materiais, Protocolo 
(tramitação de Processos), compras e Licitação, controle de frota e 
Portal da transparência- constitui objeto do presente termo Aditivo a 
alteração da cláusula segunda - Prazo e Prorrogação, aditando-se. serão 
acrescidos mais 02 (dois) meses de prazo de execução e prorrogação 
do prazo de vigência do contrato nº 003/2018 até 31/12/2020. data da 
assinatura: 26/10/2020. representante da contratante: cleitonett Pereira 
rocha, representante da contratada: Paulo cesar nobre de oliveira

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUARTO TERMO ADITIVO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

ProcEsso nº 010-2018. Espécie: 4º termo Aditivo-contrato 
nº 002/2018. contratante: fundo MunIcIPAL dE AssIstÊncIA 
socIAL dE ArAGuAcEMA - to. contratado Its-tEcnoLoGIA EM 
InforMÁtIcA LtdA, inscrita no cnPJ nº 12.310.510/0001-44, situada na 
qd 305 sul, Avenida Lo 5, Lt 25, Andar térreo sala 01, cEP: 77.015-438,  
Plano diretor sul, Palmas-to, neste ato representado pelo sr. Paulo 
cesar nobre de oliveira, inscrito no cPf nº 285.706.488-80. objeto: 
contrAtAÇÃo dE EMPrEsA especializada para prestação de serviços 
de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo 
instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Gestão 
orçamentária, contábil e financeira, Gestão de recursos Humanos e 
folha de Pagamento, receitas Municipais, Gestão do Patrimônio, Gestão 
de Materiais, Protocolo (tramitação de Processos), compras e Licitação, 
controle de frota e Portal da transparência - constitui objeto do presente 
termo Aditivo a alteração da cláusula segunda - Prazo e Prorrogação, 
aditando-se. serão acrescidos mais 02 (dois) meses de prazo de 
execução e prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 003/2018 
até 31/12/2020. data da assinatura: 31/12/2020. representante da 
contratante: rosamaura Alves dos Anhos, representante da contratada: 
Paulo cesar nobre de oliveira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

QUARTO TERMO ADITIVO  
CARTA CONVITE Nº 002/2018

ProcEsso nº 004-2018. Espécie: 4º termo Aditivo-contrato 
 nº 004/2018. contratante: sEcrEtArIA MunIcIPAL dE EducAÇÃo 
ArAGuAcEMA - to. contratado: JuLIo cEsAr KAnIKoWsKI/Jc 
AssEssorIA E consuLtorIA MunIcIPAL doravante denominada 
contrAtAdA, pessoa jurídica de direito privado, constituída inscrito no 
cnPJ nº 17.341.695/0001-78, situada Av. bernardo sayão, nº 311, centro 
- Miranorte/to, cEP: 77.660-000. objeto: contrAtAÇÃo dE EMPrEsA 
para Assessoria, consultoria e execução de serviços in loco de: serviços 
Pedagógicos, acompanhamento de Projetos e Programas Educacionais em 
nível Estadual e federal, Prestação de contas de convênios e programas 
de repasse constitucional, Gestão de sistemas educacionais - constitui 
objeto do presente termo Aditivo a alteração da cláusula segunda - 
Prazo e Prorrogação, aditando-se. serão acrescidos mais 02 (dois)  
meses de prazo de execução e prorrogação do prazo de vigência do 
contrato nº 004/2018 até 31/12/2020. data da assinatura: 26/10/2020 
representante da contratante: JoAnI LIMA GoMEs, representante da 
contratada: JuLIo cEsAr KAnIKoWsKI

ARAGUATINS

DECRETO/GAb Nº 178/2020, DE 20 DE OUTUbRO DE 2020.

regulamenta, no Âmbito do Município de Araguatins 
Estado do tocantins, a Lei federal nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020, Lei de Emergência cultural Aldir blanc, 
que dispõe sobre Ações Emergenciais destinadas ao 
setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública e cria o cadastro cultural.

o Prefeito Municipal de Araguatins, estado do tocantins, no uso 
de suas atribuições legais, com fundamento na Lei orgânica do Municipal.

considerando a Lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 
e o decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

dEcrEtA:

Art. 1º ficam regulamentados os meios e critérios para 
destinação no Município de Araguatins, dos recursos provenientes da  
Lei federal nº 14.017, de 29 de julho de 2020 (Lei de Emergência cultural 
“Aldir blanc”), que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural a serem adotadas durante o Estado de calamidade Pública 
reconhecido pelo decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Art. 2º os recursos destinados ao Município de Araguatins, no 
valor de r$ 257.577,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e 
setenta e sete reais), provenientes da Lei federal 14.017/2020, serão 
repassados pela Plataforma de transferências de recursos da união, 
Mais brasil, e serão geridos pela Prefeitura Municipal de Araguatins, 
sob coordenação da secretaria Municipal de Esporte, turismo, cultura 
e Juventude.

Parágrafo único - A secretaria Municipal de Esporte, turismo, 
cultura e Juventude, com o auxílio do Grupo de trabalho, criado por 
este decreto, com o apoio das demais secretarias Municipais e órgãos 
competentes, será responsável em providenciar os meios administrativos 
e operacionais para o recebimento direto do valor integral a ser destinado 
ao Município de Araguatins, nos termos do artigo 3º, da Lei federal Aldir 
blanc 14.017/2020, de 29 de junho de 2020.

Art. 3º fica criado o Grupo de trabalho de Acompanhamento e 
fiscalização da Lei Aldir blanc, com as seguintes atribuições:

I - acompanhar e orientar os processos necessários às 
providências indicadas no artigo 1º, deste decreto;

II - acompanhar todas as ações dos Órgãos federais relativos 
à regulamentação e implantação da Lei referida no caput deste artigo;

III - participar das discussões referentes à regulamentação no 
âmbito do Municipal para a distribuição dos recursos na forma prevista 
nos artigos 2º e 3º, da norma legal federal referida;

IV - estabelecer e acompanhar os mecanismos de mapeamento 
e cadastramento dos trabalhadores da cultura e espaços culturais e 
artísticos no Município;
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V - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos 
do Governo federal para o Município;

VI - fiscalizar a execução dos recursos transferidos;

VII - o gestor da secretaria Municipal de Esporte, turismo, 
cultura e Juventude será o responsável pela elaboração do relatório de 
gestão final disponível para preenchimento na Plataforma Mais Brasil.

§1º o Grupo de trabalho de que trata este artigo será misto e 
composto por representantes da Administração Municipal e sociedade 
civil, conforme detalhamento abaixo:

I - representantes da secretaria de Esporte, turismo, cultura 
e Juventude;

divino Marcos Pereira coimbra

Mariana Goreth Pereira sampaio sousa

II - representante da secretaria Municipal de Administração;

Jorlan Lima oliveira

III - representantes da sociedade civil ligados ao setor cultural;

Milena da silva Martins coimbra

Lázaro Vicente da silva

Aline correia silva de oliveira

Art. 4º os recursos previstos no Artigo 2º deste decreto serão 
distribuídos, conforme os incisos II e III do art. 2º da Lei federal Aldir 
blanc 14.017/2020.

Art. 5º serão destinados para execução das ações previstas do 
inciso II, do art. 2º, da Lei federal Aldir blanc nº 14.017/2020, valor de  
r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

§1º os recursos provenientes da união, distribuídos em 
conformidade com o que dispõe o Inciso II, do art. 2º, da Lei federal Aldir 
blanc nº 14.017/2020, consistirão em subsídio mensal para manutenção 
de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias 
que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de 
isolamento social. compreendem-se como espaços culturais os elencados 
abaixo em conformidade com o art. 8º da Lei 10.017/2020:

I - pontos e pontões de cultura;

II - teatros independentes;

III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, 
companhias e escolas de dança;

IV - circos;

V - cineclubes;

VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição 
regionais;

VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;

VIII - bibliotecas comunitárias;

IX - espaços culturais em comunidades indígenas;

X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;

XI - comunidades quilombolas;

XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;

XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o são João, e 
outras de caráter regional;

XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais 
realizadas em espaços públicos;

XV - livrarias, editoras e sebos;

XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;

XVII - estúdios de fotografia;

XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;

XIX - ateliês de pintura, moda, designe artesanato;

XX - galerias de arte e de fotografias;

XXI - feiras de arte e de artesanato;

XXII - espaços de apresentação musical;

XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;

XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base 
comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e 
populares;

XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados 
nos cadastros aos quais se refere o art. 7º desta Lei.

§2º Os recursos financeiros serão distribuídos conforme prevê o 
art. 7º da Lei federal Aldir blanc nº 14.017/2020, consistindo em subsídio 
mensal que terá valor mínimo de r$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de 
r$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com critérios estabelecidos pelo 
grupo de trabalho, sob coordenação da secretaria Municipal de Esporte, 
turismo, cultura e Juventude.

§3º farão jus ao benefício referido no caput deste artigo os 
espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas 
culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições 
culturais com atividades interrompidas, que devem comprovar sua 
inscrição e a respectiva homologação em, pelo menos, um dos seguintes 
cadastros:

I - cadastros Estaduais de cultura;

II - cadastros Municipais de cultura;

III - cadastro distrital de cultura;

IV - cadastro nacional de Pontos e Pontões de cultura;

V - cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de cultura;

VI - sistema nacional de Informações e Indicadores culturais 
(sniic);

VII - sistema de Informações cadastrais do Artesanato brasileiro 
(sicab);

VIII - outros cadastros referentes a atividades culturais existentes 
na unidade da federação, bem como projetos culturais apoiados nos 
termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte 
e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da  
Lei federal Aldir blanc nº 14.017/2020.

§4º os espaços culturais, entidades da cultura sem fins 
lucrativos, organizações comunitárias da cultura, cooperativas culturais 
e micro e pequenas empresas culturais deverão possuir o “cadastro 
cultural de Araguatins”, criado por esta Lei, que se dará junto a secretaria 
Municipal Esporte, turismo, cultura e Juventude.

§5º no ato do cadastro, o responsável deverá anexar recibos de 
pagamentos que comprovem as despesas com manutenção do espaço 
exemplo: água, luz, aluguel, contratação de serviços entre outros, que 
podem ser dos últimos 24 meses anteriores à data de publicação da  
Lei nº 14.017/2020, a título de análise para o grupo de trabalho definir o 
valor do subsídio mensal.

§6º o subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º da 
Lei nº 14.017/2020, somente será concedido para a gestão responsável 
pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o 
beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro, ou seja, responsável 
por mais de um espaço cultural.

§7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 9º da  
Lei nº 14.017, de 2020, os beneficiários do subsídio mensal previsto no 
inciso II do caput do art. 2º apresentarão em prazo determinado pela 
secretaria Municipal de Esporte, turismo, cultura e Juventude, juntamente 
com o cadastro e solicitação do benefício, proposta de atividade de 
contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis.
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§8º Após a retomada de suas atividades, as entidades ficam 
obrigadas a garantir como contrapartida a realização de atividades 
destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de 
atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, 
em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o 
ente federativo responsável pela gestão pública cultural do local.

§9º fica vedada a concessão do subsídio mensal previsto no 
inciso II do caput do art. 2º a espaços culturais criados pela administração 
pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços 
culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou 
mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos 
de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a 
espaços geridos pelos serviços sociais do sistema s.

§10 O beneficiário do subsídio mensal previsto no inciso II do 
caput do art. 2º da Lei nº 14.017/2020 apresentará prestação de contas 
referente ao uso do benefício, conforme o caso, em 120 (cento e vinte 
dias) após o recebimento da última parcela do subsídio mensal, podendo 
ser prorrogado por interesse da gestão.

§11 A prestação de contas de que trata este inciso deverá 
comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos 
relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário. Os gastos 
relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir 
despesas realizadas com:

I - internet;

II - transporte;

III - aluguel;

IV - telefone;

V - consumo de água e luz;

VI - despesas com prestadores de serviços;

VII - Instrumentos de trabalham que ficaram sem manutenção;

VIII - serviços de contabilidade;

IX - Alimentação e deslocamentos de empregados, colaboradores, 
prestadores de serviços e integrantes do grupo, desde que referentes à 
manutenção da atividade cultural;

X - Aquisição de material de higienização, limpeza para 
prevenção a coVId-19;

XI - outras despesas comprovadas relativas à manutenção da 
atividade cultural do beneficiário, que serão analisadas.

Art. 6º serão destinados para execução das ações previstas no 
inciso III, do art. 2º da Lei federal Aldir blanc nº 14.017/2020, o valor de  
r$ 137.577,00 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais).

§1º os recursos provenientes da união, conforme Inciso III, 
do art. 2º da Lei federal Aldir blanc nº 14.017/2020, serão distribuídos 
à editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços 
vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à 
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de 
produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e 
de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações 
culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que 
possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de 
redes sociais e outras plataformas digitais.

§2º As regras de apresentação de projeto, prazos, documentação 
exigida, regras de execução e prestação de contas do projeto premiado, 
constarão em um Edital específico para seleção de projetos culturais 
através de Prêmio, que será lançado pela secretaria Municipal de Esporte, 
turismo, cultura e Juventude.

Art. 7º não havendo preenchimento de espaços culturais no total 
dos recursos na forma do art. 5º deste decreto, os recursos remanescentes 
poderão ser realocados para as ações previstas no art. 6º

Art. 8º o benefício garantido pelo inciso I, do art. 2º da Lei federal 
Aldir blanc nº 14.017/2020, renda emergencial mensal aos trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura, será pago pelo Governo do Estado do tocantins, 
contemplando o enquadramento nos seguintes critérios:

I - ter atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e 
cultural nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei nº 14.017/2020, comprovada a atuação de forma 
documental ou auto-declaratória;

II - não terem emprego formal ativo;

III - não serem titulares de benefício previdenciário ou 
assistencial, ou beneficiários do seguro-desemprego, ou ainda, de 
programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa 
bolsa família;

IV - terem renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) 
salário-mínimo ou renda familiar mensal total de até 03 (três) salários 
mínimos, o que for maior;

V - não terem recebido no ano de 2019, rendimentos tributáveis 
acima de r$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove 
reais e setenta centavos);

VI - estarem inscritos, com a respectiva homologação da 
inscrição, em, pelo menos, um dos cadastros previstos no §1º, do art. 7º, 
da Lei nº 14.017/2020; e

VII - não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na 
Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020.

§1º o recebimento da renda emergencial está limitado a 02 
(dois) membros da mesma unidade familiar.

§2º A mulher provedora de família mono parental receberá 02 
(duas) cotas da renda emergencial.

Art. 9º fica criado o cadastro cultural do município de Araguatins 
que será executado pela secretaria Municipal de Esporte, turismo, cultura 
e Juventude, conforme formulários anexos ao presente decreto.

Art. 10 os casos omissos serão resolvidos pelo comitê Gestor, 
com o auxílio da Assessoria-Geral do Município de Araguatins.

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

Art. 12 com intuito de viabilizar a aplicabilidade da Lei Aldir 
blanc, o Município de Araguatins/to, através da secretaria Municipal de 
Esporte, turismo, cultura e Juventude, realizou um primeiro cadastro no 
período de 12 a 17 de agosto dos artistas e espaços culturais localizados 
neste município, por meio de questionário preenchido diretamente na casa 
da Cultura, que fica validado pelo presente Decreto.

§1 se fará uma nova chamada para cadastro, que ocorrerá a 
partir da publicação deste decreto Municipal, a mesma durará o período 
de 5 (cinco) dias.

§2 Este cadastramento prévio tem como objetivo levantar 
informações e formar banco de dados, facilitando, portanto, o contato 
com os profissionais e entidades cultuais.

§3 A inscrição do interessado não assegura o recebimento do 
benefício, visto que, o cadastro passará por avaliação, devendo atender 
aos requisitos exigidos pela Lei Aldir blanc, e só depois as informações 
homologadas e o rapasse do recurso será aprovado.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguatins estado do 
tocantins, aos 15 de outubro de 2020.

cLAudIo cArnEIro sAntAnA
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXtrAto dE contrAto. Proc. n. 902/2020. contrAto 
nº 137/2020. contrAtAntE: fundo Municipal de Assistência social, 
cnPJ: 15.547.010/0001-19. contrAtAdo: E. dE M.c. VIEIrA 
funErÁrIA, cnPJ nº 06.143.554/0001-24. obJEto: contratação 
de empresa para o fornecimento de serviços funerário e realização de 
serviços fúnebres, em prol de atender as necessidades das pessoas 
carentes desta municipalidade, de responsabilidade de Assistência 
social do Município de Araguatins-to. VALor: r$ 31.900,00 (trinta 
e um mil e novecentos reais). AssInAturA: 19 de outubro de 2020.  
VIGÊncIA: 31 de dezembro de 2020.

JAcquELInE MIrAndA PArrEÃo sAntAnA
Gestora do fundo Municipal de Assistência social
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EXTRATOS DE CONTRATOS

EXtrAto dE contrAto. Proc. nº 878/2020. contrAto  
nº 52/2020. contrAtAntE: fundo Municipal de Assistência social,  
cnPJ: 15.547.010/0001-19. contrAtAdo: Pro sYstEM 
sonorIZAÇÃo E EstruturA PArA EVEntos LtdA, cnPJ 
nº 27.729.309/0001-73. obJEto: contratação de empresa(s) 
especializada(s) em locação com prestação de serviço de montagem 
e desmontagem de tendas a fim de atender a demanda da feira 
EcosoL de Araguatins. VALor: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  
AssInAturA: 08 de outubro de 2020. VIGÊncIA: 31 de dezembro de 
2020.

JAcquELInE MIrAndA PArrEÃo sAntAnA
Gestora do fundo Municipal de Assistência social

BRASILÂNDIA DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÕES

A PrEfEIturA MunIcIPAL dE brAsILÂndIA do 
tocAntIns, torna público que fará realizar-se: 

PrEGÃo PrEsEncIAL PArA rEGIstro dE PrEÇos 
nº 011/2020 do tipo do tipo “MEnor PrEÇo Por ItEM”, visando a 
contratação de empresa para aquisição de pneus, câmaras e protetores 
para os veículos que compõe a frota da Prefeitura Municipal de brasilândia 
do tocantins e fundo Municipal de saúde de brasilândia do tocantins de 
acordo com os anexos, nos termos e condições constantes no Anexo I  
termo de referência do Edital. Abertura: dia 11 de novembro de 2020, 
às 08h00minh. Mais informações: (63) 3461-1164.

brasilândia do tocantins/to,15 de outubro de 2020.

Gicelda Pereira de sousa Moura
Pregoeira

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2020

ProcEsso nº: 0336/2020.
cArtA conVItE nº 002/2020.
ÓrGÃo GErEncIAdor: Prefeitura Municipal de brasilândia do 
tocantins - to.
fornEcEdor E rEGIstrAdo:
obJEto: Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, persianas, 
equipamentos e periféricos de informática para a Prefeitura Municipal de 
brasilândia do tocantins - to.
dAtA AssInAturA: 05/08/2020 a 31/12/2020
VALor: r$ 145.412,00 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e 
doze reais).

ricardo ferreira dias
Prefeito Municipal

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A PrEfEIturA MunIcIPAL dE brAsILÂndIA do 
tocAntIns, cnPJ: 37.420.718/0001-47, torna público que requereu 
ao nAturAtIns: Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de operação para atividade de PontEs nA EstrAdA VIcInAL dE 
IMÓVEIs rurAIs - trEcHo: EstrAdA cHAPAdA ALtA (rIo fEIo E 
cÓrrEGo GrotÃo), município de brasilândia-to. o empreendimento 
se enquadra nas resoluções conAMA nº 001/86 e 237/97 e coEMA 
007/2005, referente ao Licenciamento Ambiental desta atividade.

CARIRI DO TOCANTINS

PORTARIA Nº 016, DE 30 DE SETEMbRO DE 2020.

o PrEfEIto MunIcIPAL dE cArIrI do tocAntIns, 
e A sEcrEtÁrIA MunIcIPAL sEcrEtÁrIA MunIcIPAL dE 
AdMInIstrAÇÃo, PLAnEJAMEnto E GEstÃo, no uso das atribuições 
que lhe confere o decreto de nomeação nº 086/2019, de 05 de Abril de 
2019, observando a o decreto Legislativo federal de calamidade Pública 
nº 06, de 20 de março de 2020; a Lei federal 14.017, de 29 de junho de 
2020 - Lei Aldir blanc e suas alterações; o decreto Presidencial nº 10.464, 
de 17 de agosto de 2020 e suas alterações, que regulamenta a Lei Aldir 
blanc; e ainda a Lei federal nº 8.666/93.

consIdErAndo a necessidade de socorro emergencial às 
atividades artísticas e culturais desenvolvidas no âmbito do município de 
cariri do tocantins - to, resolvem:

tornAr PÚbLIco,

A abertura de Edital de concurso Público Artístico-cultural, na 
modalidade de premiação, na forma da Lei, com base em avaliação de 
projeto cultural, que proponha a obtenção de apoio à sua produção ou 
manutenção, visando atender a todas as áreas da atividade artístico-
cultural do município, em conformidade com o regulamento deste certame 
denominado: “PrÊMIo ALdIr bLAnc de Apoio a Projetos Artísticos e 
culturais de cariri do tocantins/to - 2020”.

VAndELEI AntÔnIo dE cArVALHo JunIor
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO.

o Município de cariri do tocantins - to, torna público o EdItAL 
dE cHAMAMEnto PÚbLIco nº 001/2020 - PrÊMIo ALdIr bLAnc de 
Apoio a Projetos Artísticos e culturais do município de cariri do tocantins. 

As inscrições serão no período de 26 de outubro a 15 de 
novembro de 2020. o edital deverá ser solicitado no e-mail: semecadm.
cariri@gmail.com, ou retirado no site: www.cariri.to.gov.br, mais 
informações, através do fone: (0xx63) 3383-1283.

cariri do tocantins - to, 22 de outubro de 2020.

Vanderlei Antônio de carvalho Júnior
Prefeito Municipal

JUARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro termo Aditivo do contrato nº 014/2020, oriundo do 
processo 006/2020, tP 001/2020. contratação de Empresa para prestação 
de serviços de PAVIMEntAÇÃo AsfÁLtIcA nAs VIAs PÚbLIcAs nA 
cIdAdE dE JuArInA-to. Entre: Prefeitura Municipal de Juarina-to. 
cnPJ: 37.426.509/0001-00, e Empresa: K L construtorA EIrELI 
cnPJ: 27.331.448/0001-44. devido a inclusão de 110 metros na Avenida 
Petrônio Portela nunes, conforme planilha orçamentaria e cronograma 
físico financeiro. Valor aditivado R$ 35.218,54 (Trinta e cinco mil, duzentos 
e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos)

MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL SAúDE

AVISO DE REPUbLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

o fundo Municipal saúde de Marianópolis do tocantins/to, 
por intermédio do Pregoeiro, comunica a todos que fará realizada a 
seguinte licitação:

PrEGÃo PrEsEncIAL srP nº 022/2020, data: 11/11/2020, 
às 13:00 horas tipo menor preço, cujo objeto é a contrAtAÇÃo dE 
EMPrEsA PArA fornEcIMEnto dE oXIGÊnIo HosPItALAr 
MEdIcInAL.

os editais e seus anexos podem ser retiradas no site http://
www.marianopolis.to.gov.br/editais. Mais informações junto a Prefeitura 
Municipal, sala de Licitações, rua 07 de setembro, s/n, centro, 
Marianópolis do tocantins - to, cEP: 77.765-000. fonE: (63) 3535-1122, 
durante horário de expediente de 7h às 13h.

Gilberto rocha de souza
Pregoeiro

NOVO ACORDO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
novo Acordo - to, torna público que fará realizar em suas dependências, 
sito à Av. do cais, nº 371, centro. cEP: 77.610-000, na sala da comissão, 
os procedimentos licitatórios abaixo mencionados, os editais e seus 
respectivos anexos estarão disponíveis no endereço retro mencionado ou 
no sítio do município http://www.novoacordo.to.gov.br/editais-licitacoes, 
maiores informações estarão disponíveis pelo telefone: (063) 3369-1295 
ou ainda pelo e-mail: licitanovoacordo@gmail.com.

mailto:semecadm.cariri@gmail.com
mailto:semecadm.cariri@gmail.com
http://www.cariri.to.gov.br
http://www.novoacordo.to.gov.br/editais-licitacoes
mailto:licitanovoacordo@gmail.com


Ano XXXII - EstAdo do tocAntIns, quArtA-fEIrA, 28 dE outubro dE 2020 DIÁRIO OFICIAL   No 5714 73

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020
EXCLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADOS

Órgão demandante: fundo Municipal de Assistência social. 
Processo licitatório nº 057/2020 do tipo menor preço por item, visando 
o registro de preços e eventuais aquisição de materiais de consumo 
variados, sendo: gêneros alimentícios diversos, para composição 
de cestas básicas para atendimento às famílias em situação de alta 
vulnerabilidade social e econômica, atendidas pelo fundo Municipal de 
Assistência social. data 12/11/2020. Horário 09hs00min.

novo Acordo - to, 26 de outubro de 2020.

José nunes oliveira
Pregoeiro

PIUM

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo: nº 088/2020
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial srP
objeto da Licitação: registro de Preços visando a futura e eventual 
aquisição de AquIsIÇÃo dE cIMEnto PortLAnd coMuM, sAco dE 
50KG, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Pium/to,  
pelo período de 12 (doze) meses
Partes: Lr dIstrIbuIdorA LtdA - ME - cnPJ: 23.004.406/0001-48 e 
MunIcÍPIo dE PIuM - to, cnPJ (Mf) nº 01.189.497/0001-09
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
data de Assinatura: 21 de outubro de 2020.
Valor total estimado: r$ 109.500,00
dr. VALdEMIr oLIVEIrA bArros - Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2020-PMP

Processo Administrativo: nº 092/2020-PMP
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação nº 029/2020-PMP
objeto da Licitação: contratação de empresa para realização do 
Licenciamento Ambiental do Abatedouro Municipal de Pium - to.
Partes: MErIELE crIstInA c. r. dE oLIVEIrA - ME, cnPJ  
nº 24.031.846/0001-57 e MunIcÍPIo dE PIuM - to cnPJ (Mf)  
nº 01.189.497/0001-09.
data de Assinatura: 23/10/2020
Valor total: 6.000,00 (seis mil reais)
dr. Valdemir oliveira barros - Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2020-PMP

Processo Administrativo: nº 091/2020-PMP
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação nº 028/2020-PMP
objeto da Licitação: contratação de serviços de sondagem Percussão tipo 
sPt em conformidade com a nbr 6484, na Zona urbana do Município 
de Pium - to.
Partes: GEotÉcnIcA rM LtdA EPP, cnPJ nº 24.390.488/0001-79 e 
MunIcÍPIo dE PIuM - to cnPJ (Mf) nº 01.189.497/0001-09.
data de Assinatura: 23/10/2020
Valor total: 3.229,35 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e 
cinco centavos)
dr. Valdemir oliveira barros - Prefeito Municipal

SANTA RITA DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - SEMED

A secretaria Municipal de Educação do Município de santa rita 
do tocantins/to, através da comissão de Licitação, torna público que fará 
realizar no dia 12 de novembro de 2020, às 08h:00m na sala de reunião 
da comissão Permanente de Licitação, situada a Av. tocantins, nº 150, 
centro, nesta cidade, licitação na modalidade toMAdA dE PrEÇos tipo 
MEnor PrEÇo GLobAL, visando a contrAtAÇÃo dE EMPrEsA 
PArA construÇÃo do Muro E EXEcuÇÃo dE rEforMA nA 
EscoLA MunIcIPAL MEnIno JEsus, no P.A. sÃo JudAs tAdEu 
no MunIcÍPIo dE sAntA rItA do tocAntIns - to. o edital poderá 
ser retirado junto à comissão Permanente de Licitação das 07h:00m às 
13h:00m de segunda à sexta-feira ou pelo e-mail: licitasantarita@gmail.com.  
Mais informações através do fone: (0xx63) 3365-5057.

santa rita do tocantins/to, 27 de outubro de 2020.

Geovanna dias dos santos
Presidente da comissão de Licitações

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

EXTRATO DE SEGUNDO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº 06/2017

contrato nº 06/2017. Pregão Presencial nº 25/2017. contratante: fundo 
MunIcIPAL dE AssIstÊncIA socIAL dE sAntA tErEZInHA do 
tocAntIns, com sede Av. Manoel da rocha nogueira, s/n, centro, 
santa terezinha do tocantins/to, inscrita no c.n.P.J./Mf sob o  
nº 14.909.300/0001-00. contratado: MEGA suPortE E sErVIÇos 
EIrELI - EPP, cnPJ nº 10.451-784/0001-28, situada na rua Apinages 
com a rua bororós, nº 174, bairro santa Genoveva, cidade de 
Goiânia, Estado do Goiás, cEP: 74.672-430. objeto: segundo termo 
Aditivo ao contrato nº 06/2017, correspondente a contratação de 
pessoa jurídica do ramo para locação de software necessário a 
administração pública, nos termos e condições definidas no Edital 
e anexos do Pregão Presencial nº 06/2017, Lei nº 10.520/20,  
Lei nº 8.666/93, Lei complementar nº 101/2002, todos estes 
independentes de transcrição, no período de doze meses. Valor 
Global: r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), com valor mensal 
de r$ 900,00 (novecentos reais). Vigência: 01/12/2019 a 30/11/2020., 
ALdELEIA dE frEItAs PErEIrA, contrAtAntE.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2020

PrEGÃo PrEsEncIAL nº 10/2020. ProcEsso AdMInIstrAtIVo 
nº 67/2020. ProtocoLo nº 295/2020. contratante: o fundo 
MunIcIPAL dE AssIstÊncIA socIAL dE sAntA tErEZInHA - to,  
órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no cnPJ/Mf sob o  
nº 14.909.300/0001-00, com sede na Avenida Manoel da rocha nogueira 
s/n, centro na cidade de santa terezinha do tocantins - to. contratado: 
A empresa AntonIo MAtIAs dE AssunÇÃo EIrELI - ME, inscrita 
no cnPJ nº 24.608.355/0001-26, com sede a Avenida 10 de Janeiro, 
nº 96, centro, nazaré - to, cEP: 77.895-000. objeto: fornecimento 
futuro e parcelado de material de construção, para atender o fundo de 
Assistência social de santa terezinha do tocantins - to. Valor Global:  
r$ 50.071,94 (cinquenta mil, setenta e um reais e noventa e quatro centavos).  
Vigência: 14/10/2020 a 13/10/2021. ALdELEIA dE frEItAs PErEIrA, 
contratante.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2020

PrEGÃo PrEsEncIAL nº 08/202. ProcEsso AdMInIstrAtIVo 
nº 42/2020. ProtocoLo nº 201/2020. contrAtAntE: o fundo 
MunIcIPAL dE EducAÇÃo dE sAntA tErEZInHA - to, inscrita no 
cnPJ nº 060.718.91/0001-53, com sede na rua nerina sousa santana, 
s/n. qd. 16, na cidade de santa terezinha do tocantins, Estado do 
tocantins. contrAtAdo: A empresa MorAIs & PArrEÃo - LtdA, 
inscrita no cnPJ sob o numero 11.131.525/0001-82, com sede a 
rua Agripino Alves de oliveira, nº 05, centro, nazaré - to. obJEto: 
Aquisição parcelada e futura de combustíveis e derivados do petróleo 
para atender o fundo Municipal de Educação de santa terezinha/to.  
VALor GLobAL: r$ 203.535,60 (duzentos e três mil, quinhentos e trinta 
e cinco reais e sessenta centavos). Vigência: 10/07/2020 a 31/12/2020. 
MArIA rosA sArAIVA dE MEnEsEs, contratante.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2020

PrEGÃo PrEsEncIAL nº 10/2020. ProcEsso AdMInIstrAtIVo 
nº 67/2020. ProtocoLo nº 296/2020. contratante: o fundo 
MunIcIPAL dE EducAÇÃo dE sAntA tErEZInHA - to,  
órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no cnPJ/Mf sob o  
nº 060.718.891/0001-53, sediada a Avenida Araguaia, s/n, centro, na 
cidade de santa terezinha do tocantins, Estado do tocantins. contratado: 
A empresa AntonIo MAtIAs dE AssunÇÃo EIrELI - ME, inscrita no 
cnPJ nº 24.608.355/0001-26, com sede a Av. 10 de Janeiro, 96, centro, 
nazaré - to, cEP: 77.895-000. objeto: fornecimento futuro e parcelado 
de material de construção, para atender o fundo de Educação de santa 
terezinha do tocantins - to. Valor Global: r$ 100.143,87 (cem mi, cento 
e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos). Vigência: 14/10/2020 a 
13/10/2021. MArIA rosA sArAIVA dE MEnEsEs, contratante.

mailto:licitasantarita@gmail.com
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2020

PrEGÃo PrEsEncIAL nº 07/2020. ProcEsso AdMInIstrAtIVo 
nº 35/2020. ProtocoLo nº 143/2020. contratante: o MunIcÍPIo 
dE sAntA tErEZInHA do tocAntIns, no cnPJ/Mf sob o nº 
01.634.030/0001-12, com sede na rua nerina sousa santana, s/n, 
centro, na cidade de santa terezinha do tocantins - to. contratado: A 
empresa M & L construÇÕEs E trAnsPortEs LtdA, inscrita no 
cnPJ sob o número 36.603.191/0001-23, com sede a rua rui barbosa, 
nº 61, centro, Xambioá - to, fone: (63) 3473-1236. objeto: serviços de 
perfuração de poço artesiano nos povoados Anajás, cocalinho e brejão, 
Zona rural de santa terezinha do tocantins, para atender a secretaria de 
Administração e Infraestrutura. VALor totAL: r$ 54.399,99 (cinquenta e 
quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
VIGÊncIA: 90 (noventa) dias. dAtA dE AssInAturA: 10 de julho de 
2020. ItELMA bELArMIno dE oLIVEIrA rEsPLAndEs, contratante.

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2020

PrEGÃo PrEsEncIAL nº 08/2020. ProcEsso AdMInIstrAtIVo 
nº 42/2020. ProtocoLo nº 200/2020. contratante: o MunIcÍPIo 
dE sAntA tErEZInHA do tocAntIns, no cnPJ/Mf sob o nº 
01.634.030/0001-12, com sede na rua nerina sousa santana, s/n, 
centro, na cidade de santa terezinha do tocantins - to. contratado: 
A empresa MorAIs & PArrEÃo - LtdA, inscrita no cnPJ sob o  
número 11.131.525/0001-82, com sede a rua Agripino Alves de 
oliveira, nº 05, centro, nazaré - to. objeto: Aquisição parcelada e 
futura de combustíveis e derivados do petróleo para atender o Gabinete 
da Prefeita e conselho tutelar e as secretarias Municipais, de santa 
terezinha do tocantins -to. VALor totAL: r$ 616.275,60 (seiscentos 
e dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). 
VIGÊncIA: 10/07/2020 a 31/12/2020. ItELMA bELArMIno dE oLIVEIrA 
rEsPLAndEs. contratante.

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2020

PrEGÃo PrEsEncIAL nº 10/2020. ProcEsso AdMInIstrAtIVo nº 
67/2020- ProtocoLo nº 293/2020.
contratante: A PrEfEIturA MunIcIPAL dE sAntA tErEZInHA do 
tocAntIns, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no cnPJ/Mf 
sob o nº 01.634.030/0001-12, com sede na rua nerina sousa santana, 
s/n, centro, na cidade de santa terezinha do tocantins - to. contratado: 
A empresa AntonIo MAtIAs dE AssunÇÃo EIrELI - ME, inscrita 
no cnPJ nº 24.608.355/0001-26, com sede a Av. 10 de Janeiro, 96, 
centro, nazaré - to, cEP: 77.895-000. objeto: fornecimento futuro e 
parcelado de material de construção para atender o Gabinete da Prefeita, 
as secretarias Municipais de santa terezinha do tocantins - to. Valor 
Global: r$ 200.287,74 (duzentos mil, duzentos e oitenta e sete reais e 
setenta e quatro centavos). Vigência: 14/10/2020 a 13/10/2021. data de 
assinatura: 14 de outubro de 2020. ItELMA bELArMIno dE oLIVEIrA 
rEsPLAndEs, contratante.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2020

ProcEsso AdMInIstrAtIVo nº 33/2020. ProtocoLo nº 138/2020. 
contratante: Prefeitura Municipal de santa terezinha do tocantins - to, 
órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no cnPJ/Mf sob o nº 
01.634.030/0001-12, com sede na rua nerina sousa santana, s/n, na 
cidade de santa terezinha do tocantins/to. contratado: A empresa 
f. A. r. coELHo E cIA LtdA - ME, inscrita no cnPJ sob o número 
06.090.619/0001-10, e Inscrição Estadual sob o nº 29.374.749-0, situada 
na Avenida nossa senhora de fátima, nº 1561, cEP: 74.900-000, fone: 
(63) 3471-1805, tocantinópolis - to, e-mail: objeto: Adesão a Ata de 
registro de Preço nº 08/2019, do município de Aguiarnópolis, visando 
à contratação de empresa para aquisição de impressos gráficos, como 
publicado no Diário Oficial da União, Sessão 03; pág. 258, do dia 19 de 
fevereiro de 2020. nos termos, quantidades e especif icações 
constantes do processo administrativo nº 33/2020, e condições 
definidas no Contrato nº 21/2020. Valor do contrato: R$ 70.899,85 
(setenta mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos). 
Vigência: 06/04/2020 a 31/12/2020. ItELMA bELArMIno dE 
oLIVEIrA rEsPLAndEs, contratante.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2020

conVItE nº 02/2020. ProcEsso AdMInIstrAtIVo nº 17/2020. 
ProtocoLo nº 99/2020. contratante: PrEfEIturA MunIcIPAL dE 
sAntA tErEZInHA/to, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no 
cnPJ/Mf sob o nº 01.634.030/0001-12, com sede na rua nerina sousa 
santana, s/n, centro, na cidade de santa terezinha/to. contratado: A 
empresa ModEsto & ModEsto construtorA LtdA, com sede 
a rua Gonçalves dias, nº 512, setor campinas, cEP: 77.760-000,  
colinas do tocantins-to, Inscrita no cadastro nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da fazenda (cnPJ) sob o nº 22.022.666/0001-83. 
objeto: Execução dos serviços de reforma do prédio da prefeitura na 
sede do município de Santa Terezinha, nos termos e condições definidas 
no Memorial descritivo, Memorial de cálculos, Planilha orçamentária, 
Cronograma fisco financeiro, e Projeto arquitetônico, que fazem parte 
deste contrato independente de transcrição. Valor Global: r$ 65.184,87 
(sEssEntA E cInco MIL, cEnto E oItEntA E quAtro rEAIs E 
oItEntA E sEtE cEntAVos), Vigência: 27/07/2020 a 26/09/2020. Por 
60 (sessenta) dias. ItELMA bELArMIno dE oLIVEIrA rEsPLAndEs, 
contrAtAntE.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2020

P r E G Ã o  P r E s E n c I A L  n º  1 0 / 2 0 2 0 .  P r o t o c o L o  
nº 294/2020. contratante: o fundo MunIcIPAL dE sAÚdE dE sAntA 
tErEZInHA, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no cnPJ/Mf 
sob o nº 13.227.263.0001-80, com sede na Avenida Araguaia s/n, centro 
na cidade de santa terezinha do tocantins - to. contratado: A empresa 
AntonIo MAtIAs dE AssunÇÃo EIrELI - ME, inscrita no cnPJ  
nº 24.608.355/0001-26, com sede a Av. 10 de Janeiro, 96, centro, nazaré - to,  
cEP: 77.895-000. objeto: fornecimento futuro e parcelado de material 
de construção para atender o fundo de saúde de santa terezinha 
do tocantins/to. Valor Global: r$ 150.215,81 (cento e cinquenta mil, 
duzentos e quinze reais e oitenta e um centavos). Vigência: 14/10/2020 
a 13/10/2021, data de assinatura: 14 de outubro de 2020. dIAnA MArIA 
ALVEs dE ArAÚJo LIMA, contratante.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2020

ProcEsso AdMInIstrAtIVo nº 33/2020. ProtocoLo nº 
139/2020. contratante: o fundo MunIcIPAL dE sAÚdE dE 
sAntA tErEZInHA do tocAntIns, inscrita no cnPJ sob  
número 13.277.263/0001-80, sediada a Avenida Araguaia, s/n, centro, na 
cidade de santa terezinha do tocantins, Estado do tocantins. contratado: 
A empresa f. A. r. coELHo E cIA LtdA - ME, inscrita no cnPJ sob o 
número 06.090.619/0001-10, e Inscrição Estadual sob o nº 29.374.749-0, 
situada na Avenida nossa senhora de fátima, nº 1561, cEP: 74.900-000,  
fone: (63) 3471-1805, tocantinópolis - to. objeto: Adesão a Ata de 
registro de Preço nº 43/2019, do município de Aguiarnópolis, visando 
à contratação de empresa para aquisição de impressos gráficos, como 
publicado no Diário Oficial da União, Sessão 03; pág. 258, do dia 19 de 
fevereiro de 2020. nos termos, quantidades e especif icações 
constantes do processo administrativo nº 33/2020, e condições 
definidas no Contrato nº 22/2020. Valor do contrato: R$ 198.176,42 
(cento e noventa e oito mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois 
centavos). Vigência: 06/04/2020 a 31/12/2020.
data de assinatura: 06 de abril de 2020. diana Maria Alves de Araújo 
Lima, contratante.

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 36/2020

ProcEsso AdMInIstrAtIVo nº 041/2020. ProtocoLo  
nº 193/2020. contratante: fundo MunIcIPAL dE sAÚdE dE sAntA 
tErEZInHA/to, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no 
cnPJ/Mf sob o nº 13.227.263/0001-80, localizada à Avenida Araguaia,  
s/nº, centro, inscrito no cnPJ/Mf sob o nº 13.227.263/0001-80. 
contratado: A empresa dIstrIbuIdorA ÔMEGA LtdA - ME, inscrita 
no cnPJ 11.187.037/0001-97, com sede rua santos dumont, nº 131, 
centro - Augustinópolis - tocantins. objeto: A adesão a Ata de registro 
de Preço nº 60/2019 do município de Palmeiras do tocantins, visando o 
fornecimento de medicamentos para atender o fundo Municipal de saúde 
de Santa Terezinha do Tocantins/TO, como publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 5.510, pág. 78, dia 23 de dezembro de 2019. Valor do contrato: 
r$ 308.959,59 (trezentos e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais 
e cinquenta e nove centavos). Vigência: 12 de junho de 2020 a 31 de 
dezembro de 2020. dIAnA MArIA ALVEs dE ArAÚJo LIMA, contratante.
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EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº 21/2017

toMAdA dE PrEÇo nº 02/2017. ProcEsso AdMInIstrAtIVo 
nº 14/2017. contratante:  fundo MunIcIPAL dE sAÚdE 
sAntA tErEZInHA - to, órgão do Poder, inscrita no cnPJ  
nº 13.227.263/0001-80, com sede na Avenida Araguaia, na cidade 
de santa terezinha/to. contratado: A empresa dIAs & PErEIrA 
PrEstAÇÃo dE sErVIÇos LtdA, inscrita no cnPJ/Mf sob  
nº 10.528.028/0001-50, com endereço comercial na rua Getúlio Vargas, 
nº 315, bairro senador, em Araguaína/to. objeto: quarto termo Aditivo 
ao contrato nº 21/2017, referente a prestação de serviços de 
contabilidade, assessoria e consultoria contábil pública, para atender ao 
fundo Municipal de saúde de santa terezinha do tocantins/to. Valor 
Global: r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com valor mensal de  
r$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigência: 01/09/2020 a 31/12/2020. data de 
assinatura: 31 de agosto de 2020, dIAnA MArIA ALVEs dE ArAÚJo 
LIMA, contratante.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº 35/2017

contrato nº 35/2017. Pregão Presencial nº 25/2017. contratante: fundo 
Municipal de saúde de santa terezinha do tocantins, com sede Av. 
Araguaia, s/n, centro, santa terezinha do tocantins - to, inscrita no 
cnPJ sob o nº 13.227.263/0001-80. contratado: MEGA suPortE E 
sErVIÇos EIrELI - EPP, cnPJ nº 10.451-784/0001-28, situada na rua 
Apinages com a rua bororós, nº 174, bairro santa Genoveva, cidade 
de Goiânia, estado do Goiás, cEP: 74.672-430. objeto: segundo termo 
Aditivo ao contrato nº 35/2017, correspondente a contratação de 
pessoa jurídica do ramo para locação de software necessário 
a administração pública, nos termos e condições definidas 
no Edi ta l  e anexos do Pregão Presencia l  nº  35/2017, Lei  
nº 10.520/20, Lei nº 8.666/93, Lei complementar nº 101/2002, 
todos estes independentes de transcrição, no período de doze 
meses. Valor Global: r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), com 
valor mensal de r$ 900,00 (novecentos reais), Vigência: 01/12/2019 
a 30/11/2020. diana Maria Alves de Araújo Lima, contratante.

EXTRATO DE QUARTO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº 02/2016

contrato nº 02/2016. contratante: o fundo MunIcIPAL dE sAÚdE 
dE sAntA tErEZInHA do tocAntIns, com sede e foro em santa 
terezinha do tocantins/to, localizada à Avenida Araguaia, s/nº centro, 
inscrito no c.n.P.J./Mf sob o nº 13.227.263/0001-80. contratado: t. r 
de s PErEIrA situada a rua Prof. Virgílio, nº 261, tocantinópolis/to, 
inscrito no cnPJ sob nº 16.652.603/0001-08. objeto: quarto termo Aditivo 
ao contrato nº 02/2016, correspondente a contratação de pessoa 
jurídica do ramo de LocAÇÃo dE APArELHos E EquIPAMEntos 
dE LAborAtÓrIo PArA AtEndEr As nEcEssIdAdEs do fundo 
MunIcIPAL dE sAÚdE dE sAntA tErEZInHA, EstAdo do 
tocAntIns, nos termos e condições def in idas no Edital  e 
anexos do Pregão Presencial nº 02/2016, Lei nº 10.520/20, 
Lei nº 8.666/93, Lei complementar nº 101/2002, todos estes 
independente de transcrição, no período de 11 (onze) meses. 
Valor Global: r$ 71.720,00 (setenta e um mil, setecentos e vinte reais), 
Vigência: 02/10/2019 a 01/08/2020. dIAnA MArIA ALVEs dE ArAÚJo 
LIMA, contrAtAntE.

EXTRATO DE TERCEIRO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº 21/2017

contrato nº 21/2017. tomada de Preço nº 02/2017. Processo 
Administrativo nº 14/2017. contratante: fundo MunIcIPAL dE 
sAÚdE sAntA tErEZInHA - to, órgão do Poder, inscrita no cnPJ  
nº 13.227.263/0001-80, com sede na Avenida Araguaia, na cidade 
de santa terezinha/to. contratado: A empresa dIAs & PErEIrA 
PrEstAÇÃo dE sErVIÇos LtdA, inscrita no cnPJ/Mf sob  
nº 10.528.028/0001-50, com endereço comercial na rua Getúlio Vargas,  
nº 315, bairro senador, em Araguaína/to. objeto: terceiro termo Aditivo 
Ao contrato nº 21/2017, referente a contratação de Pessoa Jurídica 
para Prestação de serviços de contabilidade, Assessoria e consultoria 
contábil Pública, para atender a Prefeitura Municipal. Valor Global:  
r$ 60.000,00 (sessenta Mil reais), com valor mensal de r$ 6.000,00 
(seis Mil reais). Vigência: 01/09/2019 a 31/08/2020, dIAnA MArIA ALVEs 
dE ArAÚJo LIMA, contrAtAntE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 59/2020

ProcEsso AdMInIstrAtIVo nº  65 /2020 .  d IsPEnsA  
nº 48/2020. ProtocoLo nº 280/2020. contrAtAntE: o fundo 
MunIcIPAL dE sAÚdE, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita 
no cnPJ/Mf sob o nº 13.227.263/0001-80, com sede na Avenida 
Araguaia, s/n. centro, na cidade de santa terezinha do tocantins, 
Estado do tocantins, representada neste ato pela senhora gestora do 
fundo de saúde, dIAnA MArIA ALVEs dE ArAÚJo LIMA, brasileira, 
casada, administradora pública, portadora do rG nº 47.550-ssP/to, 
inscrita no cPf sob o nº 799.052.421-04, residente e domiciliada na 
Avenida Araguaia, nº 740, centro, santa terezinha do tocantins - to. 
cEP: 77.885-000. contrAtAdo: A empresa ArLEtE MArIA sILVA 
ArAÚJo - ME, inscrita no cnPJ sob o nº 18.017.016/0001-72, com 
sede na ruA GoIÁs n 39, cAsA, cEntro, cEP: 77895-000, fone: 
(63) 99966-6202, E-mail: arletesmaraujo@yahoo.com, na cidade de 
nazaré-to, neste ato representado por seu representante legal o 
senhora ArLEtE MArIA sILVA ArAÚJo, brasileiro, maior e capaz com 
cPf sob o nº 830.511.391-49. obJEto: Prestação de serviços futuros e 
parcelados de manutenção PrEVEntIVA, corrEtIVA E InstALAÇÃo 
dE APArELHo dE ar-condicionado, para atender o fundo Municipal 
de saúde do município de santa terezinha do estado do tocantins, 
no período de Agosto a dezembro de 2020. VALor do contrAto:  
r$ 12.040,00 (doze mil e quarenta centavos). Inicio da prestação 
de serviço: 17/08/2020. Vigência do contrato: 17/08/2020 a 31/12/2020. 
dIAnA MArIA ALVEs dE ArAÚJo LIMA, contratante.

SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

Ata de registro nº 04/2020. o Município de são Valério/to, 
torna público a adesão a Ata de registro de Preços da Prefeitura Municipal 
de Araguaçu/to, nos termos da Lei 8.666/1993 em consonância com a  
Lei 10.520/2002 e suas alterações e com o decreto nº 9.488, de 30 de agosto 
de 2018 e demais normas em vigor. Pregão Eletrônico nº 006/2020 - srP.  
Órgão Gerenciador: PrEfEIturA MunIcIPAL dE ArAGuAÇu, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no cnPJ/Mf sob o 
nº 02.391.407/0001-12, com sede à r PrAÇA rAuL dE JEsus LIMA 
quAdrA: 05 ruA GIL torrEs; nº 08, centro, Araguaçu/to. Órgão 
Participante (carona): PrEfEIturA MunIcIPAL dE sÃo VALÉrIo dA 
nAtIVIdAdE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no cnPJ 
nº 25.043.449/0001-68, situado à Avenida tocantins, nº 735-A, centro, 
sÃo VALÉrIo dA nAtIVIdAdE. cEP: 77.390-000. objeto: Adesão à 
Ata de registro de Preços nº 04/2020 nos termos do Pregão Presencial 
srP nº 006/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Araguaçu/to, 
para contratação de empresa especializada para manutenção preventiva 
e corretiva, com fornecimento de materiais elétricos e de mão de obra 
para Iluminação Pública. fornecedor registrado: Artcon LocAÇÕEs 
MAquInAs E sErVIÇos EM EstruturAs MEtÁLIcAs EIrELI, 
inscrita no cnPJ n. 18.416.926/0001-28, rua firmino Mendes, sala 02,  
nº 294, centro, Paraíso do tocantins. Valor total: r$ 251.420,00 
(duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte reais). Vigência da 
Ata: 15/09/2020 à 15/09/2021. Vigência do termo de Adesão: 120 dias 
contados a partir da ordem de fornecimento. data de assinatura: 25 de 
setembro de 2020.

Aos 13 dias de outubro de 2020.

Edvânia Aparecida de oliveira
Pregoeira

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2020

contrAtAntE: Prefeitura Municipal de são Valério
c.n.P. J/Mf nº: 25.043.449/0001-68
contrAtAdA: Artcon LocAÇÕEs MAquInAs E sErVIÇos EM 
EstruturA MEtÁLIcA EIrELLI
cnPJ: 18.416.926/0001-28
Endereço: rua firmino Mendes, sala 02, centro, nº 294, Paraíso do 
tocantins, cEP: 77.600-000
fundamento Legal: termo de Adesão a Ata de registro de Preços  
nº 04/2020, Pregão Presencial nº 006/2020 do Município de Araguaçu/to.
objeto: contratação de empresa especializada para manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais elétricos e de mão 
de obra para Iluminação Pública.
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PrEfEIturA

dotAÇÃo orÇAMEntÁrIA: ELEMEnto dE dEsPEsA:

Órgão unidade 
orçamentária função subfunção Programa Projeto/

Atividade
categoria 
econômica

Grupo de 
despesa

Modalidade 
de Aplicação

Elemento 
de 

despesa

03 0701 25 751 1529 2070
3 3 90 39

fontE dE rEcurso: 010 - rEcurso PrÓPrIo

Valor: r$ 251.420,00 (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e 
vinte reais)
Vigência: 12 meses
Local: são Valério/to

PrEfEIturA MunIcIPAL dE sÃo VALÉrIo

oLIMPIo dos sAntos ArrAEs
PrEfEIto MunIcIPAL

contratante

SILVANÓPOLIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

EXTRATO DE CONTRATO

a) Espécie: Extrato do contrato 170/2020, firmado em 
14.09.2020, entre a (a) fundo Municipal de saúde de silvanópolis - to, e 
a empresa GrEGorIo E MAcHAdo LtdA cnPJ nº 30.981.531/000-73;  
b) objeto: Aquisição de equipamentos para uso na unidade de saúde 
“roque Georgetti”- concentrador de oxigênio portátil, para atender 
demandas nos setores de urgências, para o fundo Municipal de saúde de 
silvanópolis-to, c) fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 24, inciso x;  
d) Vigência: Será da data de 14.09.2020, e será findado com a entrega 
ou termino do quantitativo dos serviços dispensável permanecendo o 
que houver primeiro; f) dotação: orçamentaria 5.1.10.301.156.2.141; 
5.1.10.122.1439.2.063 Elemento 4.4.90.52 fonte: 401/192; 40  
g) Valor Global: r$ 8.500,00 (oIto MIL E quInHEntos rEAIs);  
h) fundo Municipal de saúde de silvanópolis-to; i) signatários: pela 
contratante, Gestora do fMs Adeusvi Moreira dos santos e pela 
contratada, GrEGorIo E MAcHAdo LtdA.

EXTRATO DE CONTRATO

a) Espécie: Extrato do contrato 165/2020, firmado em 
30.09.2020, entre a (a) fundo Municipal de saúde de silvanópolis - to, a 
empresa. EquIPAr coMErcIo dE EquIPAMEntos E corrELAtos 
EIrELLI cnPJ nº 34.382.745/0001-84; b) objeto: aquisição de uma maca 
retrátil para ambulância e balanças antropométrica pediátrica para o fundo 
Municipal de saúde do município de silvanópolis c) fundamento Legal: Lei 
nº 8.666/1993, art. 24, inciso x; d) Vigência: será da data de 30.09.2020, 
e será findado com termino do quantitativo dos produtos dispensável 
permanecendo o que houver primeiro; f) dotação: orçamentaria 
5.1.10.122.1439.1.034 Elemento 4.4.90.52 ficha 40; g) Valor: valor 
Global r$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais); h) fundo 
Municipal de saúde de silvanópolis-to; i) signatários: pela contratante, 
Gestora do fMs Adeusvi Moreira dos santos e pelo contratada, EquIPAr 
coMErcIo dE EquIPAMEntos E corrELAtos EIrELLI

EXTRATO DE CONTRATO

a) Espécie: Extrato do contrato 167/2020, firmado em 
02.10.2020, entre a (a) fundo Municipal de saúde de silvanópolis - to, 
e a empresa GLAubEr LoPEs dA sILVA 01404967184-ME; cnPJ  
nº 20.049.697/0001-00; b) objeto: Aquisição de serviços com anúncios em 
carro de som volante, para divulgações de ações a serem realizadas pelo 
fundo municipal de saúde de silvanópolis/to, com ênfase em anúncios 
das ações de enfrentamento a covid-19, para o período de outubro a 
dezembro/2020, c) fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 61, inciso 
único; d) Vigência: será da data de 02.10.2020 até 31/12/2020 ou termino 
de todo quantitativo dispensável permanecendo o que houver primeiro;  
f) dotação: orçamentaria 5.1.10.301.156.2.141 Elemento 3.3.90.39  
ficha 551; g) Valor: valor Global r$ 12.000,00 (doZE MIL rEAIs); 
h) fundo Municipal de saúde de silvanópolis-to; i) signatários: pela 
contratante, Gestora do fMs Adeusvi Moreira dos santos e pela 
contratada, GLAubEr LoPEs dA sILVA 01404967184-ME

EXTRATO DE CONTRATO

a) Espécie: Extrato do contrato 164/2020, firmado em 
16.09.2020, entre a (a) fundo Municipal de saúde de silvanópolis - to, 
a empresa. J. P. ArAÚJo - ME cnPJ nº 06.556.004/0001-65; b) objeto: 
aquisição de material de construção, para pequenas adequações, 
reparos, manutenção a serem realizadas de nos estabelecimento 
de saúde do município de silvanópolis c) fundamento Legal: Lei  
nº 8.666/1993, art. 24, inciso x; d) Vigência: será da data de 16.09.2020, 
e será findado 31.12.2020 ou entrega ou termino do quantitativo dos 
produtos dispensável permanecendo o que houver primeiro ; f) dotação: 
orçamentaria 5.1.10.301.1441.2.066 Elemento 3.3.90.30 ficha 401; g) 
Valor Global: r$ 31.784,00 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro 
reais); h) fundo Municipal de saúde de silvanópolis-to; i) signatários: 
pela contratante, Gestora do fMs Adeusvi Moreira dos santos e pelo 
contratada, J . P. ArAÚJo - ME.

TOCANTINÓPOLIS

AVISO EXTRATO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020

A Prefeitura Municipal de tocantinópolis, inscrita no  
cnPJ: 01.224.716/0001-35, com sede a rua da Estrela, nº 303, centro, 
cEP: 77.900-000, por intermédio de seu Prefeito Municipal o sr. Paulo 
Gomes de souza, no uso de suas atribuições legais, torna público para 
o conhecimento de todos os interessados que a Licitação na modalidade 
Pregão Presencial 034/2020, publicado no Diário Oficial do Estado  
nº 5.706, sexta-feira, de 16 de outubro de 2020, Pág. 82 e Diário Oficial do 
Município nº 120, terça-feira,  de 20 de outubro de 2020, com fundamento 
no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e súmula 473 do stf, por 
conveniência da administração, determinou a AnuLAÇÃo do Processo 
Licitatório do PrEGÃo PrEsEncIAL nº 034/2020, que seria realizado 
no dia 29 de outubro de 2020, as 09h00min.

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO: Justificamos 
para os devidos fins de direito, a anulação da Licitação cujo objeto é a 
prestação de serviços de hospedagens, destinados as necessidades da 
Prefeitura, fundo Municipal de saúde, fundo Municipal de Assistência 
social, fundo Municipal de Meio Ambiente e fundo Municipal de Educação 
no município de tocantinópolis-to, a necessidade de readequação 
do Edital/termo de referência, para melhor detalhamento das ações 
a serem desenvolvidas. Para fins do disposto no artigo 109, I, “c”,  
da Lei nº 8.666/93, publique-se.

tocantinópolis-to, 27 de outubro de 2020.

Paulo Gomes de souza
Prefeito Municipal

TUPIRATINS

EXTRATO DO CONTRATO 56/2020

ProcEsso nº: 0471/2020. cArtA conVItE nº 008/2020 ÓrGÃo 
GErEncIAdor: secretaria Municipal de Administração fornEcEdor 
rEGIstrAdo: construtorA LAGo do Porto LtdA-ME, Inscrita 
no cnPJ sob o nº 26.857.963/0001-08. obJEto: contrAtAÇÃo 
dE EMPrEsA EsPEcIALIZAdA EM construÇÃo dE LEtrEIros 
01 e 02 dE EntrAdA MunIcÍPIo E PAVIMEntAÇÃo coM bLoco 
sEXtAVAdo do MunIcÍPIo dE tuPIrAtIns-to, dAtA AssInAturA: 
22/10/2020. VIGÊncIA: 22/10/2020 a 22/12/2020 A, contados a partir 
da data de emissão da ordem de serviço ou este termo contratual. r$ 
98.572,79 (noventa e oito Mil, quietos e setenta e dois reais e setenta 
e nove centavos).

tupiratins - to, 27 de outubro de 2020.

Weltman Ayres Veloso
Prefeito Municipal

PUbLICAÇÕES PARTICULARES

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

AMErIcEL s.A. portadora do cnPJ nº 01.685.903/0013-50, 
torna público que requereu junto ao Instituto natureza do tocantins - 
nAturAtIns a renovação da Licença de operação para atividade da 
Estação rádio base - totAt01, localizado na fazenda Morro do barreiro, 
lote 107, loteamento serra do Lajeado, tocantínia -to.
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO

AndrE AuGusto GouVEIA, cPf: 040.139.516-22, torna 
público que requereu ao nAturAtIns. Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de operação para atividade de AGrIcuLturA 
na fAZEndA ALVorAdA - Zona rural, município de doIs IrMÃos 
do tocAntIns/to. o empreendimento se enquadra nas resoluções 
conAMA nº 001/86 e 237/97 e coEMA 007/2005, referente ao 
Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o Proprietário, Antônio carlos sousa e silva, cPf: 485.043.431-20,  
residente na Av. nossa senhora de fatima, 2025, tocantinópolis - to, torna 
público que requereu ao Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns, 
as Licenças Prévia, Instalação e operação para a atividade de pecuária 
na propriedade rural denominada fazenda três Manos, no município de 
Maurilândia do tocantins. o empreendimento se enquadra nas resoluções 
conAMA nº 001/86 e 237/97, na Lei Municipal 1011/2011 e decreto 
Municipal 244/2002, que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

cHAVEs E sAntos LtdA, nome fantasia Auto Posto LÍVIA 
VItÓrIA, cnPJ nº 39.397.636/0001-54, em atendimento à resolução 
conAMA nº 06/86, torna público que rEquErEu ao Instituto natureza 
do tocantins - nAturAtIns, a emissão de LP, LI e Lo para atividade 
de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, sito à 
Avenida Araguaia, esquina com rua são José, nº 1783, centro, Município 
santa fé do Araguaia/to.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A cLAro s/A, cadastrada sob o cnPJ: 40.432.544/0433-85,  
com nome fantasia cLAro, torna público que requereu junto ao Instituto 
natureza do tocantins - nAturAtIns, a renovação da Licença de 
operação (Lo), para a atividade de torre de telecomunicação, no 
seguinte endereço rua AbÍlio Wolnei, Lt 06, qd 15, centro - dianópolis/to  
(todIs02). o empreendimento se enquadra nas resoluções conAMA 
nº 001/86 e 237/97, que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A cLAro s/A, cadastrada sob o cnPJ: 40.432.544/0433-85,  
com nome fantasia cLAro, torna público que requereu junto ao Instituto 
natureza do tocantins - nAturAtIns, a renovação da Licença de 
operação (Lo), para a atividade de torre de telecomunicação, no 
seguinte endereço Avenida bernardo sayão, qd 35, Lt 527, bairro 
sudoeste - barrolândia/to (toPIt07). o empreendimento se enquadra 
nas resoluções conAMA nº 001/86 e 237/97, que dispõem sobre o 
Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. cleuber Marcos de oliveira, cPf: 422.769.501-53, torna 
público que requereu ao Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns, 
Autorização Ambiental para monitoramento de fauna a ser realizado na 
fAZEndA frutAc I e II, localizada no município Lagoa da confusão/to.  
o empreendimento se enquadra na resolução conAMA nº 237/97 e 
resolução coEMA-to nº 007/2005, que dispõe sobre Licenciamento 
Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

IndustrIA E coMErcIo dE LAtIcÍnIos nutrIVIdA LtdA, 
cadastrada sob o cnPJ: 10.354.253/0001-17, torna público que requereu 
junto ao InstItuto dE nAturEZA do tocAntIns - nAturAtIns, o 
pedido de rEnoVAÇÃo dA LIcEnÇA dE oPErAÇÃo de IndustrIA 
localizada na rua bom Jesu, nº 129, centro, município de AXIXÁ do 
tocAntIns-to, conforme resolução conama nº 6, de 24 de janeiro de 
1986 e resolução coEMA/to nº 07, de 9 de agosto de 2005.

EDITAL DE LEILÃO PÚbLICO ELETRÔNICO Nº 001/2020

A EMPrEsA brAsILEIrA dE InfrAEstruturA 
AEroPortuÁrIA - InfrAEro, por intermédio da comissão de Leilão, 
devidamente autorizada pela autoridade competente, em conformidade 
com os dispositivos legais da Lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016, do regulamento Interno de Licitações e contratos da InfrAEro, 
torna público aos interessados que, realizará procedimento licitatório na 
modalidade LEILÃo, na forma ELEtrÔnIcA, do tipo MAIor ofErtA dE 
PrEÇo de VEÍcuLos de sua propriedade, através da Leiloeira Pública 
Oficial REGINA AUDE LEITE DE ARAÚJO SILVA, devidamente registrada na 
JucEMs sob o nº 13, no Portal Eletrônico: www.reginaaudeleiloes.com.br,  
com abertura para lances no dia 29 de outubro de 2020, às 09h30min 
(horário brasília), e encerramento no dia 17 de novembro de 2020, a partir 
das 15h00min. os interessados em vistoriar os lotes, poderão dirigir-se 
ao AEroPorto dE PALMAs brIGAdEIro LYsIAs rodrIGuEs, 
sito a Av. Joaquim teotônio segurado, s/n, Plano diretor Expansão sul, 
Palmas/to, onde os bens estão à disposição para visitação em dias 
úteis, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h (horário Local), 
com agendamento prévio com o sr. Wisney Alves Paranhos pelos 
telefones: (63) 3219-3742 ou (63) 99209-7259, e-mail: wparanhos.
br@infraero.gov.br, sendo proibida a visitação no dia do Leilão. Mais 
informações e o edital completo poderão ser obtidos através dos fones:  
(67) 98124-8953 ou 99297-0251, pelo e-mail: sac@reginaaudeleiloes.
com.br ou site: www.reginaaudeleiloes.com.br, onde poderão ser ofertados 
lances, após cadastro e ativação, conforme instruções no site.

LotE dEscrIÇÃo InIcIAL r$

01 ccI 00dosA083, VEÍcuLo contrA IncÊncIo. fAbrIcAntE IVEco MAGIrus, cor AMArELA, 
ModELo IMPAct, coMb. dIEsEL. 51.000,00

02 ccI 01dosA118, VEÍcuLo contrA IncÊndIo. fAbrIcAntE IVEco MAGIrus, cor AMArELA, 
ModELo IMPAct, coMb. dIEsEL. 52.000,00

03 ccI 01dosA164, VEÍcuLo contrA IncÊndIo. fAbrIcAntE IVEco MAGIrus, cor AMArELA, 
ModELo IMPAct, coMb. dIEsEL. 55.000,00

Palmas-to, 28 de outubro de 2020.
EMPrEsA brAsILEIrA dE InfrAEstruturA AEroPortuÁrIA - 
InfrAEro

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A sra. Lana rai silva e Pires, inscrita no cPf: 721.289.411-72,  
torna público que requereu ao Instituto natureza do tocantins 
nAturAtIns, as Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de operação 
(Lo) para exercer a atividade de bovinocutura, na Propriedade fazenda 
Agropecuária 3r II, no município de Ponte Alta do tocantins- to. o 
empreendimento se enquadras na resoluções do conAMA nº 237/1997 
e coEMA nº 007/2005, que dispõem sobre Licenciamento Ambiental da 
atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o empreendimento: MA GrÁfIcA & EdItorA - EIrELI. 
cnPJ: 34.820.064/0001-50, torna público que requereu à fundAÇÃo 
MunIcIPAL dE MEIo AMbIEntE dE PALMAs dIrEtorIA dE 
controLE AMbIEntAL GErEncIA dE LIcEncIAMEnto AMbIEntAL, 
as Licenças Municipais, Prévia, Instalação e operação, para desenvolver 
as atividades de Impressão de materiais para uso publicitário. com 
endereço: quadra AcsV nE 41 (304 norte), Avenida Lo 08, Lote 05, 
Plano diretor norte - Palmas to. cEP: 77.006-372. o empreendimento 
se enquadra nas resoluções conAMA nº 001/86 e 237/97, Lei 
Municipal 1011/2011 e decreto Municipal 244/2002, que dispõe sobre o 
Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

MArInA ArAuJo LustosA GuIMArÃEs E outrA,  
cPf: 065.744.541-07, torna público que requereu ao nAturAtIns: 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de operação para 
atividade de AGrIcuLturA no LotE 01 (PArtE), LotEAMEnto 
fAZEndA LAndY - Zona rural, município de sILVAnÓPoLIs-to. o 
empreendimento se enquadra nas resoluções conAMA nº 001/86 e 
237/97 e coEMA 007/2005, referente ao Licenciamento Ambiental desta 
atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa MAtInHA ProduÇÃo dE oVos dE GALInHA 
LtdA, cnPJ: 35.060.774/0001-92, torna público que requereu à diretoria 
de Meio Ambiente (dIMA) de Gurupi/to as Licenças Municipais Prévia 
(LMP), de Instalação (LMI) e de operação (LMo), para a atividade de 
Avicultura, com endereço Avenida olavo bilac, fazenda Matinha, Granja 
frango de botas, Parte do lote b 38-A (c), Parque Agroindustrial, município 
de Gurupi - to. o empreendimento se enquadra nas resoluções do 
conAMA nº 237/1997 e do coEMA nº 73/2017, as quais dispõem sobre 
o Licenciamento Ambiental desta atividade.
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa PEdro Afonso AÇÚcAr E bIoEnErGIA LtdA, 
inscrita no cnPJ: 09.067.572/0001-62, torna público que requereu à 
Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns, a renovação da Licença 
de operação (Lo), para a atividade de posto combustível, com endereço 
na rodovia to-010, km 20, Zona rural - Pedro Afonso. o empreendimento 
se enquadra nas resoluções conAMA nº 001 e 237/97, que dispõe sobre 
Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PEtrosoLo dIEsEL LtdA, nome fantasia PEtrosoLo 
dIEsEL, cnPJ nº 03.283.785/0001-45, em atendimento à resolução 
conAMA nº 06/86, torna público que rEcEbEu ao Instituto natureza 
do tocantins - nAturAtIns, a emissão de Autorização de transporte 
de cargas Perigosas (AtcP) para a atividade de comércio atacadista 
realizado por transportador retalhista, sito à rua rui barbosa, nº 1.383, 
centro, Araguaína -to.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. quIrIno AdELIr cossuL cPf: 557.299.400-68, torna 
público que requereu ao Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns, 
a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de operação 
(Lo) para a atividade de PEcuÁrIA com endereço na fAZEndA ModELo 
localizada no município de taipas do tocantins-to. o empreendimento se 
enquadra nas resoluções do conAMA nº 006/1986 e coEMA 007/2005, 
que dispõe sobre Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

rAMIro PAuLo stEffLEr, cPf nº 144.941.080-49, torna 
público que requereu ao Instituto natureza do tocantins, a emissão de 
Licença Prévia e outorga para a atividade de bovinocultura de pequeno 
porte na fazenda nossa senhora do rosário no município de dianópolis-to.  
o empreendimento se enquadra na resolução conAMA nº 237/1997, 
que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

rAMIro PAuLo stEffLEr, cPf nº 144.941.080-49, torna 
público que requereu ao Instituto natureza do tocantins, a emissão 
de Licença Prévia e outorga para a atividade de bovinocultura de 
pequeno porte na fazenda sumidouro no município de dianópolis-to. o 
empreendimento se enquadra na resolução conAMA nº 237/1997, que 
dispõe sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A VotorAntIM cIMEntos n/nE sA, inscrita no cnPJ  
nº 10.656.452/0068-97, torna público que requereu ao nAturAtIns 
a renovação da Licença de operação (Lo) do Posto de combustíveis 
de apoio a unidade fabril e Minerária no município de Xambioá - to. o 
empreendimento se enquadra nas resoluções do conAMA nº 001/86 e 
resolução coEMA-to nº 007/05. Processo sob responsabilidade técnica 
da Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. Walderico José candido, inscrito no cPf: 066.965.621-68, 
torna público que requereu a Prefeitura Municipal de Gurupi as Licenças 
Prévia (LP), de Instalação (LI) e de operação (Lo) para exercer a atividade 
de bovinocultura, na Propriedade fazenda santo Antônio, no município 
de Gurupi - to. o empreendimento se enquadra nas resoluções do 
conAMA nº 237/1997 e coEMA nº 007/2005, que dispõem sobre 
Licenciamento Ambiental da atividade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PArA AssEMbLEIA dE fundAÇÃo dA unIÃo EstudAntIL 
do tocAntIns, AProVAÇÃo dE EstAtuto E ELEIÇÃo dA 
PrIMEIrA dIrEtorIA E consELHo fIscAL

ficam convocados estudantes de todos os níveis de escolaridade, 
nos termos do artigo 53, caput, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, (código civil brasileiro), para a realização de Assembleia Geral de 
constituição da união Estudantil do tocantins, a realizar-se em Palmas, 
capital do tocantins, no dia 06/11/2020, na Arso 61, qi-f, Lt. 16, às 16 
horas em primeira convocação e em segunda convocação às 16h30 com 
os presentes para deliberar sobre a seguinte ordEM do dIA:

1º) constituição de união Estudantil do tocantins;

2º) Oficialização do nome da entidade estudantil;

3º) Aprovação do Estatuto social;

4º) Eleição e posse da primeira diretoria e conselho fiscal;

5º) Definição da sede provisória.

obs: uso obrigatório de máscara

Palmas/to, 26 de outubro de 2020.

Vitória rodrigues Marques castro
Pela comissão organizadora

INVESTCO S.A. / COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93 | NIRE nº 17.300.000.914

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
EM 30/07/2020

1. data, Hora e Local. Aos 30/07/2020, às 12h30, por meio de 
vídeo conferência devido a Pandemia covid-19. 2. Presença. A reunião do 
conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do 
conselho de Administração suplente sr. carlos Emanuel baptista Andrade 
e dos conselheiros de Administração sr. Luiz otavio Assis Henriques e 
sr. Edison Antônio costa britto Garcia. 3. Mesa. Presidente: sr. carlos 
Emanuel baptista Andrade; secretário: sr. denis teixeira ferreira dias. 
4. ordem do dia: o sr. Presidente esclareceu que a presente reunião 
tinha por finalidade deliberar sobre: (i) a eleição dos membros da Diretoria 
para um novo mandato; e (ii) outros assuntos de interessa social. 5. 
deliberações. os membros do conselho da Administração deliberaram 
o quanto segue: 5.1. face ao vencimento do mandato da atual diretoria 
da companhia aprovaram, por unanimidade, a eleição da diretoria para 
o mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a primeira reunião do conselho 
de Administração a ocorrer posteriormente a realização da Assembleia 
Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2021: (i) 
sr. Luiz otavio Assis Henriques, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da cédula de identidade rG nº 10.454.182 ssP/sP e inscrito no cPf/
Mf sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na cidade de são 
Paulo, Estado de são Paulo, com endereço comercial na rua Gomes 
de carvalho, 1996 - 8º andar, cEP: 04547-006 para o cargo de diretor 
Presidente e de relações com Investidores; (ii) sr. Lourival teixeira dos 
santos sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do 
r.G. nº 719136-7 e inscrito no cPf sob o nº 592.924.661-00, residente e 
domiciliado na cidade de são José dos campos, Estado de são Paulo, 
com endereço comercial na rua Gomes de carvalho, 1996, 8º andar, 
cEP: 04547-006 para o cargo de diretor Vice-Presidente de controle; 
(iii) sr. rodolfo coli da cunha, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
do rG: M6.648.282 e cPf: 962.391.316-87, residente e domiciliado na 
cidade de campinas, Estado de são Paulo, com endereço comercial na 
rodovia Engenheiro Miguel noel nascente burnier, 1755, Parque são 
querino, campinas são Paulo, cEP: 13.088-900, para o cargo de “diretor 
Vice-Presidente”; (iv) sr. Vitor Hugo Alexandrino da silva, brasileiro, 
casado, engenheiro de produção, portador do rG: 34.138.256-5 ssP/
sP e cPf: 288.887.818-62, residente e domiciliado na cidade de são 
Paulo, Estado de são Paulo, com endereço na rua Gomes de carvalho, 
nº 1.996, 7º andar - Vila olímpia, cEP: 04547-006, para o cargo de diretor 
financeiro o qual cumulará também o cargo de diretor Administrativo; (v) 
sr. Plácido Gonçalves Meirelles Junior, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador da cédula de identidade rG nº 8.377.630-ssP/
sP, inscrito no cPf/Mf sob nº 032.221.788-10, residente e domiciliado 
na cidade de Palmas, Estado do tocantins, com endereço comercial 
na quadra 501, sul, conjunto 01, Lote 06, Edifício Amazônia center,  
9º andar, cEP 77.016-002, para o cargo de diretor de relações 
Institucionais e de comunicação; e (vi) a posição referente a um dos cargos 
de diretor Vice-Presidente da companhia será preenchida oportunamente. 
5.1.1 os (as) diretores (as) ora eleitos, neste ato e/ou por declaração 
própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando sob 
as penas da Lei não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam 
de exercerem atividades mercantis. 5.1.2 face a deliberação acima, a 
diretoria da companhia passa a ter a seguinte composição, a partir da 
presente data: a) diretor Presidente e de relações com os Investidores: 
sr. Luiz otavio Assis Henriques; b) diretor Vice-Presidente de controle: 
sr. Lourival teixeira dos santos sobrinho; c) diretor Vice-Presidente: 
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sr. rodolfo coli da cunha; d) diretor Vice-Presidente: vago; e) diretor 
Administrativo: sr. Vitor Hugo Alexandrino da silva; f) diretor financeiro: 
sr. Vitor Hugo Alexandrino da silva; g) diretor de relações Institucionais e 
de comunicação: sr. Plácido Gonçalves Meirelles Junior. 6. Encerramento. 
nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a 
presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os 
presentes. conselheiros: carlos Emanuel baptista Andrade, Luiz otavio 
Assis Henriques, e Edison Antônio costa britto Garcia. Presidente da 
Mesa: carlos Emanuel baptista Andrade. secretário: denis teixeira 
ferreira dias. declaro que a presente ata confere com o original lavrado 
no livro de registro das Atas de reunião do conselho de Administração 
da companhia. carlos Emanuel baptista Andrade - Presidente da 
Mesa, denis teixeira ferreira dias - secretário da Mesa. JucEtIns  
nº 20200449150 em 06/10/2020 e Protocolo nº 200449150 em 05/10/2020. 
Erlan souza Milhomem - secretário Geral.

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS
COOPANEST/TO - CNPJ: 00.577.777/0001-13
SEDE: QD 103 SUL, RUA SO 09, LOTE 40, CEP: 77.015-032, PALMAS/TO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSUNÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL

o Presidente da cooperativa dos Médicos Anestesiologistas 
do tocantins - cooPAnEst/to - cnPJ: 00.577.777/0001-13, no uso 
das atribuições conferidas pelo Estatuto social, conVocA os senhores 
cooperados, para que manifestem interesse na assunção de plantões 
emergenciais, relacionados ao contrato de credenciamento nº 179/2017 
(Processo SESAU nº 2017/30550/001934) firmado com o ESTADO DO 
tocAntIns, nas seguintes unidades Hospitalares:

1. Hospital regional de Paraíso - Plantões disponíveis: 08 (oito) 
plantões de 24h (finais de semana);

2. Hospital regional de Miracema - Plantões disponíveis: 08 
(oito) plantões de 24h (finais de semana);

3. Hospital regional de Guaraí - Plantões disponíveis: 15 
(quinze) plantões de 24h (dias a definir);

4. Hospital regional de dianópolis - Plantões disponíveis: 20 
(vinte) plantões de 24h (dias a definir);

A remuneração será de acordo com a produtividade faturada, 
com o desconto da taxa de administração, na forma do contrato de 
credenciamento nº 179/2017 e normas da cooPAnEst/to.

A assunção do serviço perdurará até o fim da vigência e/ou 
renovação contratual.

Prazo: 03 dias úteis, a contar da publicação do presente.

Palmas - to, 26 de outubro de 2020.

dr. tÁssIo dIoGo PontEs
PrEsIdEntE

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO TOCANTINS
CRESS/TO - 25ª REGIÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
FISCAL Nº 001/2020.

o consELHo rEGIonAL dE sErVIÇo socIAL do 
tocAntIns dA 25ª rEGIÃo, no uso de suas atribuições institucionais 
previstas na Lei federal n. 8662/93 e considerando o que dispõe o  
art. 23, §1º, inciso III e §2º, inciso IV do decreto 70.235/72, dÁ cIÊncIA 
aos profissionais abaixo relacionados, que se encontram em lugar incerto e 
não sabido, em vista do resultado improfícuo da notificação postal enviada, 
dA EXIstÊncIA dE ProcEsso AdMInIstrAtIVo fIscAL, gerado em 
virtude do inadimplemento de obrigações tributárias junto a este conselho 
Profissional, e NOTIFICA, para que no prazo de 30 dias contados da 
publicação deste, compareçam na sede do crEss-to de segunda a sexta-
feira das 08h às 14h, situado na quadra 504 sul, Alameda 02, Lote 62,  
cEP: 77.021-662, Palmas-to, para que se proceda a regularização ou 
impugnação do lançamento fiscal correspondente, na forma do processo 
administrativo aberto para tal fim. Cientificamos que a não regularização 
ou impugnação em referido prazo ensejará na inscrição do notificado na 
dívida Ativa no valor correspondente e consequente protesto, sem prejuízo 
de ajuizamento de execução fiscal na forma prevista na Lei nº 6.830/80.

tAcIAnE dE oLIVEIrA
Presidente - crEss 

25ª região/to

MArcIA APArEcIdA LEItE sIquEIrA
tesoureira -crEss 25ª região/to

Listagem:
ItEM noME cPf InscrIÇÃo

1. Adalgisa Andrade Martins 825.388.671-34 1925

2. Adriana Afonso quirino Granetto 624.717.401-20 1067

3. Adriana Vieira dos santos 852.782.621-68 2984

4. Agenilde Alves de souza 171.034.248-02 0736

5. Aidê Pacheco ramos 628.609.841-00 0630

6. Albilene silva rosa 028.331.623-32 3022

7. Alessandra ruita santos czapski 624.472.701-00 0396

8. Alana nascimento da Paz 052.659.983-90 3088

9. Amanda Aparecida Paiva campos 028.831.861-70 2849

10. Amelia cristina Pereira Mendes 422.734.551-00 0431

11. Ana claudia barros toledo 017.725.081-01 0737

12. Ana Elizabeth ribeiro nonato 234.655.302-68 2514

13. Ana Paula de souza baganha 576.473.483-53 3432

14. Angela Maria sousa de oliveira 004.028.491-32 2452

15. Angelna cunha 309.808.871-00 0027

16. Arilene costa Leite 010.818.421-80 1069

17. beatriz cândida dos santos 627.588.456-87 0458

18. beatriz cândida da silva 695.997.771-15 2745

19. bruna rodrigues dos santos 013.741.461-70 1293

20. carlene Gomes da silva 901.361.101-00 2360

21. cassia teixeira de Almeida 947.153.195-00 0986

22. clauber Vinicius nunes da silva 018.824.431-01 1377

23. cleiton de sousa castro 868.209.901-20 3355

24. cleivone Gloria de sousa 710.173.133-34 3303

25. creuza Paulino de Almeida Mendes 394.855.011-53 0335

26. cristhiane carvalho nascimento 015.350.341-65 2392

27. cosmea Marinho dos santos 977.793.851-91 1378

28. daniela carvalho Levi 017.149.695-76 2451

29. daniella Pereira neres 986.480.551-72 2221

30. débora silva costa 021.681.431-61 1196

31. deborah corina noleto Padilha 985.760.461-72 0769

32. delacir bezerra 422.080.412-91 2526

33. dejanira barbosa ribeiro 522.918.803-06 0306

34. denise Vilanova de souza 918.607.761-91 0765

35. deusa de canaã Miranda Parrião 526.688.861-04 2266

36. dorivan Alves borges 328.657.911-49 0729

37. domingas Pereira carneiro 901.040.721-72 1526

38. drielle Arruda Pimentel 016.748.171-18 0794

39. Edilamar Madeira Guimarães 426.497.571-91 0921

40. Edina Maria da silva santos 886.484.781-20 3051

41. Edjane Penaforte de oliveira 295.201.694-15 1661

42. Edla Pinheiro queiroz silva 375.238.991-53 0681

43. Edna Maria nunes da silva cruz 042.100.852-00 0179

44. Edna Mendonça Alves dos santos 484.832.811-04 0960

45. Édna santos castro 037.730.241-42 3092

46. Elba bruno de souza 011.561.801-55 0491

47. Eliana Aparecida dos santos 001.130.246-14 2534

48. Eliene feitosa Pereira Parente 328.202.403-72 0239

49. Elisane silva de sousa 802.369.283-68 1446

50. Elisangela fernandes felipe 726.637.154-68 0195

51. Elisangela Gomes de sousa 927.883.511-00 1657

52. Elizangela Xavier de oliveira 828.208.801-34 0444

53. Elzeleane Moura de Ataíde fernandes 452.455.763-68 1979

54. Erivelton Pereira nascimento 879.850.041-49 0786

55. Eva Lucia Alves borges 388.921.461-49 1267

56. Eva rodrigues da silva 692.587.911-34 2437

57. Ewandelina de Moraes 005.187.853-43 0558

58. fabiana borges correia 623.757.171-04 1075

59. fabiola Gonzaga solino 017.280.851-01 1199

60. flávia Martins silva de carvalho 020.552.321-85 2577

61. francineide santos de oliveira 939.380.713-20 2346

62. francisca santos de Almeida 466.908.083-00 2891

63. Gerlane fontenele fernandes 601.339.513-67 2241

64. Gessinélia rodrigues Galvão 037.185.381-80 3283

65. Gilvanice Alves dos santos 011.299.581-08 5015

66. Glaucia Helena b. de Azevedo 469.576.421-00 0055

67. Helena cristhina telles 633.803.231-87 0163

68. Hulga Maria silva 023.278.843-06 2655

69. Iamar rosani rodrigues santos 305.032.561-53 2292

70. Idamaris Elizia ramos E silva 015.350.681-40 1797
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71. Iolanda reis da cruz Pereira dos santos 607.261.481-72 2046

72. Irailde teixeira fontoura do Amaral 586.081.921-87 0261

73. Ivanilce das dores oliveira Lopes Viana 761.180.961-04 1364

74. Ivanilde Mendes de souza Macario 058.016.696-12 3335

75. Ivonete Pereira dos santos 603.519.421-49 1745

76. Izabel Mota silva Araujo 598.358.001-97 0424

77. Jane fernandes Gomes 427.150.912-49 1128

78. Jane Paula cirqueira dias 008.593.041-59 2089

79. Janete clair Martins silva 742.733.103-68 2595

80. Janeth santos neres sales 490.865.371-20 0382

81. Joana Lenir ferreira dos santos costa 765.057.311-72 0341

82. Joelma teixeira dallacqua 219.143.972-15 0250

83. Joseida ribeiro nogueira 149.722.981-20 1111

84. Josilene Albuquerque Lira 209.160.274-49 0436

85. Joyce cristina Maffetano de brito 328.258.368-00 0589

86. Juscileia Moreira da silva teixeira 823.956.751-72 1752

87. Karen Maina Amaral coelho 011.809.871-36 0783

88. Karina rodrigues coelho de sá 914.633.191-34 3101

89. Katia cardoso dos santos 808.677.313-20 2088

90. Katia Lopes ferreira 485.206.241-20 1549

91. Katia silene fernandes Pinto do nascimento 591.453.741-04 1080

92. Katianey Maria barros Monteiro 005.848.241-57 2642

93. Katiussia cristina oliveira rosa 841.973.903-00 3237

94. Laurena Knorst florencio 502.445.669-68 0463

95. Leia correia bueno 956.985.581-91 3089

96. Leila ferreira bueno branquinho 412.778.991-34 1547

97. Leidiania neiva da silva Lima 022.126.481-70 3067

98. Leyssane Marta Ayres Arruda 767.797.771-53 0154

99. Lidiane sales Lopes 712.736.701-91 0569

100. Luana Alves cunha 734.527.181-15 1240

101. Luciana cardoso Monteiro de cerqueira 004.368.051-89 1552

102. Luciana rodrigues Machado castro 538.394.981-04 0772

103. Luciane Miranda de farias 843.529.221-53 1036

104. Lucileide Lima de brito 833.332.071-68 0559

105. Lucilene Evangelista Moreira 905.398.261-20 1347

106. Lucilia reis silva 925.899.441-87 2047

107. Lucimar soares ferreira brandão 311.110.251-34 0333

108. Luisa Pereira Gomes 462.605.603-20 1292

109. Luiza de Marillac de freitas coelho 324.384.271-91 0982

110. Luzia Alves regiani 577.375.417-72 2614

111. Luzia da silva barbosa santos 538.751.681-00 0834

112. Madalena Pereira Godinho souza 829.507.091-68 1132

113. Magna ferreira do carmo 530.093.041-53 2691

114. Maluzya Ávila de oliveira sousa 008.266.051-41 2110

115. Marcia barbosa castro de carvalho 560.785.101-00 0430

116. Marcia Pereira do nascimento 694.189.001-06 3227

117. Marcia rosa Pereira 920.578.291-20 1719

118. Marcilene cabral baker 020.883.501-60 2834

119. Marcionilia turíbio Gomes 887.821.741-72 0890

120. Maria Aparecida Macedo da silva 006.493.111-08 3398

121. Mari ney furtado de oliveira rocha 476.593.001-72 1084

122. Maria Aparecida dos santos Azevedo 649.050.981-49 1133

123. Maria Aparecida Luz Pimentel Mendes 004.708.921-02 1819

124. Maria cecilia farias Lima 074.519.144-45 1373

125. Maria da conceição Alves da silva 022.995.011-69 2588

126. Maria da consolação Alves Monteiro 663.311.101-00 1304

127. Maria da Liberdade do carmo cavalcante 359.856.742-15 1044

128. Maria de Jesus Pereira de Almeida 131.814.591-00 1159

129. Maria de Jesus Pereira Lira Mota 858.812.601-04 2260

130. Maria de Lourdes rodrigues dos s. rocha 699.482.321-00 0530

131. Maria do rosario davi Pereira 886.173.784-68 0186

132. Maria do rosario sousa Veiga 783.844.781-04 1251

133. Maria do carmo Leite Gomes 333.186.621-00 0764

134. Maria Eulinda Portilho de souza 644.305.451-20 0855

135. Maria do Espirito santos Lopes Vieira 474.126.823-34 1136

136. Maria do socorro bezerra fonseca 558.058.172-68 2833

137. Maria do socorro teles 591.683.901-49 0943

138. Maria dos reis Pereira barros 706.604.331-68 1278

139. Maria dos reis Pereira da silva 005.701.341-10 2039

140. Maria Eliete Alexandre 216.555.703-82 0833

141. Maria Emilia Amorim silva de oliveira 643.206.181-49 1047

142. Maria francisca sousa da silva 813.460.181-20 2190

143. Maria Jose Alves barbosa 451.616.234-20 0367

144. Maria José costa rodrigues Matos 315.425.811-68 1877

145. Maria nazaré ribeiro tavares fernandes 965.279.781-20 1205

146. Maria nilva rodrigues da silva 866.613.701-06 1910

147. Maria onisia barros oliveira 234.409.611-68 0031

148. Maria regina de sousa 623.340.931-49 2983

149. Maria rita cabral 351.267.106-30 0018

150. Maria solimar rodrigues damasceno 785.014.663-87 3308

151. Marly Gomes santana Leite 575.112.841-91 2267

152. Marleny Gracias da silva 530.137.941-00 0707

153. Marzilene santana Araujo 278.806.051-34 2068

154. Maysa Machado de carvalho 719.799.561-20 0523

155. Monica Aparecida da silva fernandes 002.651.857-00 0268

156. naila soraya fonseca dos reis 933.715.941-49 0312

157. naysangela Gomes tenório 837.501.931-34 1116

158. nilana sipauba Vieira 990.897.001-10 0298

159. nileide dos reis Lima 282.347.903-15 0412

160. orleanes de sousa Alves 783.028.033-91 1051

161. ozirene de sena corrêa 557.253.921-04 1872

162. Patricia cristina Morais Marques 102.220.058-58 0568

163. Patricia de Menezes da silva Abreu 932.086.421-72 0459

164. Pérola de oliveira Marques 027.085.181-00 1263

165. Priscila Arruda Valadares 005.973.131-13 3300

166. railde ribeiro sousa Portela 018.370.651-01 2847

167. raimunda Maria Gonçalves costa 099.248.842-72 1362

168. raquel cavalcante de sousa 016.540.491-40 1053

169. Regia Porfiria Costa Da Silva 767.560.091-68 0879

170. rejane cursino da costa 976.414.131-53 0435

171. rita de cácia rodrigues nascimento 900.337.101-63 0991

172. rizia Vieira Pinto 585.472.821-49 0418

173. ronair da silva Pires 846.840.031-91 1930

174. rosalba Eduarda carneiro de Azevedo 061.650.754-28 2004

175. rosalia rosa de souza 909.365.665-15 2977

176. roselei Alves Penido 276.653.561-68 1444

177. roseli ferreira da silva 616.063.911-00 2099

178. rosilene soares Pereira 019.323.313-44 2839

179. rosimeire rodrigues de Menêz 900.798.411-04 1495

180. rosimeire Vilarins da rocha 722.373.927-49 0171

181. rosimere Alves dos santos Gonçalves 394.413.851-15 2776

182. sabrina Marques de Aguiar 897.864.321-34 2871

183. salete de oliveira castro 284.799.044-53 0828

184. sayonara cristina Pereira de carvalho 435.582.911-15 0057

185. shirley cardoso santana teles 850.939.981-68 1297

186. silvania rosa custódio Vilanova 831.608.411-20 0475

187. simone Martins ferreira dos santos 575.681.892-87 0193

188. soraya silva Andrade 573.351.682-87 1101

189. suami Matos oliveira 546.704.111-87 0462

190. suely cabral quixabeira Araujo 813.566.251-34 0361

191. suely da silva Gonçalves Lima 727.561.366-20 0614

192. tailane da silva carneiro 028.600.781-93 1900

193. taísa coelho de oliveira nunes 025.541.551-60 2290

194. talize cecilia Mascarenhas E Martins 728.919.631-72 0490

195. tâmara Kássia da silva Melo 013.970.583-07 2257

196. tany sousa Moreira 024.836.861-33 3286

197. tatiana Andrade dos santos 736.391.331-53 4015

198. tatiana cursino da costa 811.144.001-49 2193

199. thais Giselle Maia da silva 010.904.901-27 3009

200. Valdilene bezerra Marinho 880.626.001-49 1875

201. Valeria cristina de Amorim 946.631.731-87 2622

202. Vanderlucia ferreira trindade silva 920.801.461-49 1995

203. Vanessa neves Mendes rocha 713.455.741-34 1409

204. Vanuza Pereira de sá 959.333.281-20 1851

205. Veridiana Marques Alves 468.362.762-00 2005

206. Verônica tavares fontoura Evangelista 508.062.381-00 0348

207. Vilma Alencar dos santos de souza 963.628.201-34 4071

208. Waldson Martins Monteiro 451.394.581-87 1063

209. Welton silva rosa 034.552.573-64 3023

210. Weslânia Glênia Lustosa Gama 612.602.401-00 1493

211. Wilker rodrigues Araujo 845.882.681-04 1064

212. Zeine Hussain odeh Muniz 537.817.161-04 1066

213. Zildete Martins ferreira 475.626.763-72 1219

214. Zirlene Morais da silva 708.939.501-49 2345
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Demonstrações Financeiras Findos em 31 de Março de 2020 e 31 de Dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Balanço Patrimonial 

 Março/20 Dezembro/18
Ativo Circulante 93.947 197.640
Caixa e equivalentes de caixa 2.400 39.458
Instrumentos financeiros 
derivativos (ativo) 1.544 7.797
Contas a receber  3.303 9.242
Partes relacionadas (Ativo) 30 48
Estoques 28.436 87.326
Ativo biológico 39.975 19.723
Impostos a recuperar  17.840 32.611
Outras contas a receber 419 1.435
Não Circulante 812.963 569.055
Partes relacionadas 
(Ativo) Longo Prazo 54.384 8.866
Impostos a recuperar Longo Prazo 9.751 15.124
Depósitos judiciais 1.124 1.173
Outras contas a 
receber Longo Prazo 1.012 3.065
Imobilizado 545.697 539.557
Direito de uso 199.447 -
Intangível 1.548 1.270

Total do Ativo 906.910 766.695

Passivo e Patrimônio Líquido Março/20 Dezembro/18
Circulante 126.331 75.878
Fornecedores 22.819 32.579
Fornecedores - Leasing 81.200 -
Instrumentos financeiros derivativos (Passivo) - 1.396
Partes relacionadas (Passivo) 8.654 7.383
Empréstimos e financiamentos com terceiros 2.949 2.264
Salários e encargos sociais 5.898 7.430
Impostos e contribuições a recolher 1.473 1.207
Outras contas a pagar 3.338 23.619
Não Circulante 708.192 451.814
Fornecedores - Leasing - Longo Prazo 93.448 -
Partes relacionadas Longo Prazo (Passivo) 37.757 430.960
Empréstimos e financiamentos com 
terceiros Longo Prazo 565.151 9.987
Provisão para riscos trabalhistas, 
tributários, cíveis e comerciais 10.112 9.168
Provisão para descontinuação de ativos 1.670 1.699
Outras contas a pagar Longo Prazo 54 -
Patrimônio Líquido 72.387 239.003
Capital social 1.018.786 1.018.786
Reserva de capital 23.620 23.620
Prejuízos acumulados (970.019) (803.403)
Total do Passivo 906.910 766.695

Pedro Afonso Açúcar e Bioenergia Ltda
CNPJ nº 09.067.572/0001-62

A Diretoria
Cleyber Souza 

Contador CRC- MG-098859/O-1

 Março/20 Dezembro/18
Receita Operacional Líquida 420.753 739.970
Custo dos Produtos Vendidos (347.020) (706.904)
Lucro Bruto 73.733 33.066
Despesas Operacionais: Comerciais (21.228) (24.233)
Gerais e administrativas (20.995) (16.039)
Outras despesas operacionais, líquidas (10.953) (2.009)
Lucro (Prejuízo) Operacional 
antes do Resultado Financeiro 20.557 (9.215)
Despesas financeiras (65.555) (150.689)
Receitas financeiras 12.455 41.909
Variação cambial, líquida  (134.073) 76.240
Prejuízo Antes do IR e CS (166.616) (41.755)
Prejuízo Líquido do Exercício (166.616) (41.755)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Março/20  Dezembro/18
Prejuizo do exercício (166.616) (41.755)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:  
Depreciação e amortização 144.955 72.077
Constituição de riscos trabalhistas, tributários, 
cíveis, comerciais e ambientais 1.884 5.075
Provisão para (reversão de) créditos de liquidação duvidosa (23) (25)
Provisão para (reversão de) realização 
dos estoques e margem negativa (3.672) 351
Perdas decorrentes de mudança no valor justo menos 
os custos estimados de venda do ativo biológico 20.423 76.902
Ativo Biológico colhido 76.553 30.178
Juros sobre empréstimos e financiamentos 
com partes relacionadas 26.975 38.664
Juros sobre empréstimos e financiamentos com terceiros 164.437 677
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixados 1.872 1.388
Provisão para descontinuação de ativos (29) 561
Instrumentos derivativos não realizados liquidos - 70.868
 266.760 254.961
(Aumento) redução dos ativos operacionais:  
Contas a receber de clientes 5.962 13.712
Estoques 62.562 43
Impostos a recuperar 20.144 15.170
Instrumentos financeiros derivativos 4.857 (78.141)
Partes relacionadas 8.884 65.961
Outros ativos 3.115 (1.659)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:  
Fornecedores (9.760) 877

Salários e encargos sociais (1.532) (165)
Impostos e contribuições a recolher 266 (277)
Partes relacionadas P 7.017 (93.711)
Pagamento de provisão para riscos trabalhistas, 
tributários, cíveis, comerciais e ambientais (940) (963)
Outras contas a pagar (20.227) 9.151
Caixa gerado pelas atividades operacionais 347.108 184.959
Pagamento de juros sobre empréstimos 
(partes relacionadas e terceiros) (44.803) (36.613)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 302.304 148.346
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento  
Aquisição de ativo imobilizado e ativo intangível (87.034) (9.060)
Gastos com a lavoura de cana-de-açúcar 
e gastos com tratos culturais (154.713) (131.773)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (241.747) (140.833)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento  
Captação de empréstimos e financiamentos 
(partes relacionadas e terceiros) 486.213 430.960
Pagamento de empréstimos e financiamentos 
(partes relacionadas e terceiros) (515.944) (433.199)
Pagamento de operações de arrendamento (67.844) -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de financiamento (97.615) (2.239)
Aumento (Redução) Líquido (a) do Saldo de 
Caixa e Equivalentes de Caixa (37.058) 5.274
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 39.458 34.184
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 2.400 39.458
Aumento (Redução) Líquido (a) do Saldo 
de Caixa e Equivalentes de Caixa (37.058) 5.274

Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

As notas explicativas completas juntamente com o Parecer de Auditoria 
Independente, encontram-se à disposição na sede da Companhia. 

 Capital Reserva de Prejuízos
 social Capital acumulados Total
Saldos em 31/12/2017 1.018.786 5.073 (743.101) 280.758
Subvenção para investimento - 18.547 (18.547) -
Prejuizo do exercício - - (41.755) (41.755)
Saldos em 31/12/2018 1.018.786 23.620 (803.403) 239.003
Prejuízo líquido do exercício -  (166.616) (166.616)
Saldos em 31/03/2020 1.018.786 23.620 (970.019) 72.387
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