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ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

ATO NO 1.478 - NM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da constituição do Estado, 
e com estrita observância ao disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da 
Lei federal 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve

n o m E A r

rAYAnA nunEs dos sAntos para exercer o cargo de provimento 
em comissão de diretor de Escola - dAi-3, da secretaria da Educação, 
Juventude e Esportes.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 10 dias do mês de setembro 
de 2018; 197o da independência, 130o da república e 30o do Estado. 

mAuro cArLEssE
governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

CASA CIVIL

PORTARIA CCI NO 1.203 - RVG, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio-cHEfE dA cAsA ciViL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, inciso iV, da constituição do Estado, outorgada 
pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do governador do Estado, resolve

r E V o g A r,

a partir de 10 de setembro de 2018, a Portaria cci no 1.147 - css,  
de 17 de novembro de 2017, publicada na edição 5.011 do Diário Oficial 
do Estado, que mantém o Cinegrafista JAIRO COSTA RIBEIRO, matrícula 
1360, cedido à fundação radiodifusão Educativa do Estado do tocantins 
- rEdEsAt.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.204 - EX, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

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

E X o n E r A r

ELAinE rAmos mArtins dA siLVA de suas funções, no cargo de 
provimento em comissão de diretor de Escola - dAi-3, da secretaria da 
Educação, Juventude e Esportes.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

POLÍCIA MILITAR

PORTARIA Nº 020/2018 - DAL/PMTO

o comAndAntE-gErAL dA PoLÍciA miLitAr, nos termos 
do art. 23, §2º, inciso ii, do decreto nº 5.779, de 02 de fevereiro de 2018,

considerando o Parecer 119/2018 emitido pela Assessoria 
Jurídica da Pmto, o qual é favorável à locação do referido imóvel;

rEsoLVE:

Art. 1º disPEnsAr a realização de licitação, nos termos do art. 24,  
inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para locação do imóvel 
situado na Quadra 208 norte, Alameda 28, Qi. 16, Lote 07/08, Palmas - to,  
tendo como locador o senhor dario de beni, no valor de r$ 6.000,00 (seis 
mil reais) mensais, conforme Processo nº 2018.0903.000245 - Pmto.

Art. 2º Publique-se em boletim geral e remeta-se para o diário 
Oficial do Estado para publicação.

Quartel do comando-geral em Palmas - to, 30 de agosto de 2018.

Jaizon Veras barbosa - cel QoPm
comandante-geral da Pmto
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PORTARIA Nº 398/2018-SAMP/DGP

Agrega Policiais militares e dá outras providências.

o comAndAntE-gErAL dA PoLÍciA miLitAr do EstAdo 
do tocAntins, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 10 da 
Lei complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c art. 107, §1º, inciso ii  
e §9º; art. 121, inciso i e art. 122, inciso i e ii, §1º, da Lei nº 2.578, de 20 
de abril de 2012, e;

considerando que as militares requereram suas transferências 
para a reserva remunerada após cumprir os requisitos legais e, em 
decorrência, devem ser agregados e afastados de suas atividades 
Policiais militares;

rEsoLVE:

Art. 1º AgrEgAr os policiais militares relacionados abaixo, a 
partir de 30 de agosto de 2018, devendo permanecer agregados até a 
publicação do ato de suas transferências para a reserva remunerada no 
Diário Oficial do Estado;

Posto/grAd. rg. nomE mAt. cPf

1º tEn QoA 04.643/1 cLÁudiA PErEirA dA siLVA cArVALHo 728849 602.646.911-72

2º sgt QPPm 03.921/2 girLEnE ALmEidA noguEirA 322031 253.502.692-91

Art. 2º Ressalta-se que os militares agregados ficam adidos 
ao Quartel do comando-geral para efeito de alterações e remuneração, 
continuando a figurar no respectivo almanaque, sem número, no lugar 
que até então ocupava, com abreviatura “Ag” e anotações esclarecedoras 
da situação;

Art. 3º Publique-se em boletim geral e remeta-se para folha 
de Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do comando-geral, em Palmas - to, 31 de agosto de 2018.

Jaizon Veras barbosa - cel QoPm
comandante-geral da Pmto

PORTARIA Nº 399/2018-SAMP/DGP

reverte Policial militar e dá outras providências.

o coronEL QoPm comAndAntE-gErAL dA PoLÍciA 
miLitAr do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições 
legais e com base no art. 10 da Lei complementar nº 79, de 27 de abril 
de 2012, c/c art. 10, inciso Xiii, alínea “a”; art. 108, 109 e 110 da Lei nº 
2.578, de 20 de abril de 2012, e;

considerando que o Policial militar foi Agregado através da 
Portaria nº 292/2018-sAmP/dgP, datada de 26 de julho de 2018, em 
face de estar afastado temporariamente do serviço policial militar pela 
Junta militar central de saúde - Jmcs por um período superior a 06 (seis) 
meses contínuos de afastamento;

considerando que conforme a Ata nº 068/2018 da reunião da 
Jmcs de 29/08/2018.

rEsoLVE:

Art. 1º rEVErtEr o sub tEn QPPm rg. 01.594/2 JÂnio 
ALVEs dos sAntos - mat. 645658, cPf: 530.156.491-91, no exercício 
de suas funções Policiais militares, com data retroativa a 22 de agosto de 
2018, por ter cessado o motivo que determinou sua agregação, ficando 
classificado no 7º BPM;

Art. 2º Publique-se em boletim geral e remeta-se para folha 
de Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do comando-geral, em Palmas - to, 31 de agosto de 2018.

Jaizon Veras barbosa - cel QoPm
comAndAntE-gErAL dA Pmto

PORTARIA Nº 400/2018-SAMP/DGP

reverte Policial militar e dá outras providências.

o coronEL QoPm comAndAntE-gErAL dA PoLÍciA 
miLitAr do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições 
legais e com base no art. 10 da Lei complementar nº 79, de 27 de abril 
de 2012, c/c art. 10, inciso Xiii, alínea “a”; art. 108, 109 e 110 da Lei nº 
2.578, de 20 de abril de 2012, e;

considerando que o Policial militar foi Agregado através da 
Portaria nº 377/2018-sAmP/dgP, datada de 16 de agosto de 2018, em 
face de estar afastado temporariamente do serviço policial militar pela 
Junta militar central de saúde - Jmcs por um período superior a 06 (seis) 
meses contínuos de afastamento;

considerando que conforme a Ata nº 068/2018 da reunião da 
Jmcs de 29/08/2018.

rEsoLVE:

Art. 1º rEVErtEr o 2º sgt QPPm rg. 02.766/2 LuZinEY 
ViEirA dA siLVA - mat. 595862, cPf: 485.268.351-49, no exercício de 
suas funções Policiais militares, com data retroativa a 29 de agosto de 
2018, por ter cessado o motivo que determinou sua agregação, ficando 
classificado no 1º BPM;

Art. 2º Publique-se em boletim geral e remeta-se para folha 
de Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do comando-geral, em Palmas - to, 31 de agosto de 
2018.

Jaizon Veras barbosa - cel QoPm
comAndAntE-gErAL dA Pmto

PORTARIA Nº 401/2018-SAMP/DGP

reverte Policial militar e dá outras providências.

o coronEL QoPm comAndAntE-gErAL dA PoLÍciA 
miLitAr do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições 
legais e com base no art. 10 da Lei complementar nº 79, de 27 de abril 
de 2012, c/c art. 10, inciso Xiii, alínea “a”; art. 108, 109 e 110 da Lei nº 
2.578, de 20 de abril de 2012, e;

considerando que o Policial militar foi Agregado através da 
Portaria nº 382/2018-sAmP/dgP, datada de 28 de agosto de 2018, em 
face de estar afastado temporariamente do serviço policial militar pela 
Junta militar central de saúde - Jmcs por um período superior a 06 (seis) 
meses contínuos de afastamento;

considerando que conforme a Ata nº 068/2018 da reunião da 
Jmcs de 29/08/2018.

rEsoLVE:

Art. 1º rEVErtEr o sd QPPm rg. 06.607/4 AntÔnio 
cHArLEs dos sAntos - mat. 11208481, cPf: 016.297.101-05, no 
exercício de suas funções Policiais militares, com data retroativa a 29 de 
agosto de 2018, por ter cessado o motivo que determinou sua agregação, 
ficando classificado no 9º BPM;

Art. 2º Publique-se em boletim geral e remeta-se para folha 
de Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do comando-geral, em Palmas - to, 31 de agosto de 2018.

Jaizon Veras barbosa - cel QoPm
comAndAntE-gErAL dA Pmto
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PORTARIA Nº 405/2018-SAMP/DGP

Agrega Policiais militares e dá outras providências.

o comAndAntE-gErAL dA PoLÍciA miLitAr do EstAdo 
do tocAntins, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 10 da 
Lei complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c art. 107, §1º, inciso ii  
e §9º; art. 121, inciso i e art. 122, inciso i e ii, §1º, da Lei nº 2.578, de 20 
de abril de 2012, e;

considerando que os militares requereram suas transferências 
para a reserva remunerada após cumprir os requisitos legais e, em 
decorrência, devem ser agregados e afastados de suas atividades 
Policiais militares;

rEsoLVE:

Art. 1º AgrEgAr o cAP QoA rg. 02.210/1 VALdEtE Pinto 
dos rEis - mat. 609060, cPf: 494.017.001-25, a partir de 03 de setembro 
de 2018, devendo permanecer agregado até a publicação do ato de sua 
transferência para a reserva remunerada no Diário Oficial do Estado;

Art. 2º AgrEgAr o sub tEn QPPm rg. 01.718/2 JAiLson 
gonZAgA dA siLVA - mat. 645245, cPf: 530.137.781-72, a partir de 03 
de setembro de 2018, devendo permanecer agregado até a publicação 
do ato de sua transferência para a reserva remunerada no Diário Oficial 
do Estado;

Art. 3º AgrEgAr o 2º sgt QPPm rg. 01.987/2 cLimÉrio 
fErrEirA dE ArAÚJo - mat. 523292, cPf: 416.410.511-91, a partir de 
03 de setembro de 2018, devendo permanecer agregado até a publicação 
do ato de sua transferência para a reserva remunerada no Diário Oficial 
do Estado;

Art. 4º Ressalta-se que os militares agregados ficam adidos 
ao Quartel do comando-geral para efeito de alterações e remuneração, 
continuando a figurar nos respectivos almanaques, sem número, nos 
lugares que até então ocupavam, com abreviatura “Ag” e anotações 
esclarecedoras da situação;

Art. 5º Publique-se em boletim geral e remeta-se para folha 
de Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do comando-geral, em Palmas - to, 03 de setembro de 2018.

Jaizon Veras barbosa - cel QoPm
comAndAntE-gErAL dA Pmto

PORTARIA Nº 406/2018-SAMP/DGP

Agrega Policial militar e dá outras providências.

o comAndAntE-gErAL dA PoLÍciA miLitAr do EstAdo 
do tocAntins, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 10 da 
Lei complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c art. 107, §1º, inciso ii  
e §9º; art. 121, inciso i e art. 122, inciso i e ii, §1º, da Lei nº 2.578, de 20 
de abril de 2012, e;

considerando que o militar requereu sua transferência para a 
reserva remunerada após cumprir os requisitos legais e, em decorrência, 
deve ser agregado e afastado de suas atividades Policiais militares;

rEsoLVE:

Art. 1º AgrEgAr o tEn cEL QoE rg. 04.236/1 EdimAr 
PErEirA XAViEr, mAt. 456990, cPf: 363.854.681-00, a partir de 04 
de setembro de 2018, devendo permanecer agregado até a publicação 
do ato de sua transferência para a reserva remunerada no Diário Oficial 
do Estado;

Art. 2º Ressalta-se que o militar agregado fica adido ao Quartel 
do comando-geral para efeito de alterações e remuneração, continuando 
a figurar no respectivo almanaque, sem número, no lugar que até então 
ocupava, com abreviatura “Ag” e anotações esclarecedoras da situação;

Art. 3º Publique-se em boletim geral e remeta-se para folha 
de Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do comando-geral, em Palmas - to, 04 de setembro de 2018.

Jaizon Veras barbosa - cel QoPm
comAndAntE-gErAL dA Pmto

PORTARIA Nº 407/2018-SAMP/DGP

Agrega Policiais militares e dá outras providências.

o comAndAntE-gErAL dA PoLÍciA miLitAr do EstAdo 
do tocAntins, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 10 da 
Lei complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c art. 107, §1º, inciso ii  
e §9º; art. 121, inciso i e art. 122, inciso i e ii, §1º, da Lei nº 2.578, de 20 
de abril de 2012, e;

considerando que os militares requereram suas transferências 
para a reserva remunerada após cumprir os requisitos legais e, em 
decorrência, devem ser agregados e afastados de suas atividades 
Policiais militares;

rEsoLVE:

Art. 1º AgrEgAr o sub tEn QPPm rg. 01.425/2 AntÔnio 
mArcos dos rEis ALVEs dE sousA - mat. 612161, cPf: 
498.420.991-72, a partir de 27 de agosto de 2018, devendo permanecer 
agregado até a publicação do ato de sua transferência para a reserva 
remunerada no Diário Oficial do Estado;

Art. 2º AgrEgAr o sub tEn QPE rg. 01.402/2 JosÉ 
dEriVALdo dA siLVA - mat. 811522, cPf: 693.155.154-04, a partir de 
27 de agosto de 2018, devendo permanecer agregado até a publicação 
do ato de sua transferência para a reserva remunerada no Diário Oficial 
do Estado;

Art. 3º AgrEgAr o 3º sgt QPPm rg. 03.031/2 dALmo 
mAriAno - mat. 841630, cPf: 751.447.946-53, a partir de 27 de agosto 
de 2018, devendo permanecer agregado até a publicação do ato de sua 
transferência para a reserva remunerada no Diário Oficial do Estado;

Art. 4º Ressalta-se que os militares agregados ficam adidos 
ao Quartel do comando-geral para efeito de alterações e remuneração, 
continuando a figurar nos respectivos almanaques, sem número, nos 
lugares que até então ocupavam, com abreviatura “Ag” e anotações 
esclarecedoras da situação;

Art. 5º Publique-se em boletim geral e remeta-se para folha 
de Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do comando-geral, em Palmas - to, 05 de setembro 
de 2018.

Jaizon Veras barbosa - cel QoPm
comAndAntE-gErAL dA Pmto

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2017

ProcEsso nº: 2017.0903.000178.
EsPÉciE: Primeiro termo Aditivo ao contrato nº 039/2017.
LocAdor: mitra Arquidiocesana de Palmas.
LocAtÁriA: Polícia militar do Estado do tocantins.
OBJETO: O presente contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, 
a partir de 02 de agosto de 2018, referente à locação de imóvel para 
a unidade Pm na cidade de tocantínia - to, de acordo com a Lei nº 
8.666/1993, alterando assim as cláusulas quinta e décima primeira.
VALor: o valor passa para r$ 1.014,42 (mil e quatorze reais e quarenta 
e dois centavos) por mês, em razão da correção do valor do contrato, com 
a aplicação do índice do igP-m acumulado do período.
dAtA/AssinAturA: 01/08/2018.
signAtÁrios: cEL QoPm Jaizon Veras barbosa - comandante-geral 
da Pm/to e Pe. robson Eudes da costa - representante Legal.

CONTROLADORIA DO GASTO 
PÚbLICO E TRANSPARÊNCIA

PORTARIA Nº 57/2018/GAbSEC, DE 16 DE JULHO DE 2018.
(republicada para correção)

o sEcrEtÁrio-cHEfE dA controLAdoriA-gErAL do 
EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42,  
§1º, iV, da constituição Estadual, combinado com o art. 86 da Lei 1.818,  
de 23 de agosto de 2007, resolve:

concEdEr,

15 (quinze) dias de férias, à servidora simonE PErEirA brito, nº 
funcional 546152-1, cPf nº 436.141.751-20, Analista em desenvolvimento 
social, no período de 17/07/2018 à 31/07/2018, referente ao período 
aquisitivo 2014/2015, suspensa por meio da PortAriA Port/unitins/
GRE/Nº 117, de 18 de Fevereiro de 2016, Publicada no Dário Oficial nº 
4.565, de 18 de fevereiro de 2016.

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 17 de julho de 2018.

sEniVAn ALmEidA dE ArrudA
secretário-chefe
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PORTARIA Nº 76/2018/GAbSEC, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio-cHEfE dA controLAdoriA-gErAL do 
EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42,  
§1º, iV, da constituição Estadual, combinado com o art. 86 da Lei 1.818, 
de 23 de agosto de 2007, resolve:

concEdEr,

Art. 1º 23 (vinte e três) dias de férias, ao servidor Antônio 
marcelino, nº funcional 1286722-1 cPf nº 327.344.173-91, motorista, 
no período de 27/08/2018 à 18/09/2018, referente ao período aquisitivo 
2016/2017, interrompida por meio da PortAriA nº 19/2018/gAbsEc, 
DE 23 DE MARÇO DE 2018, Publicado no Diário Oficial nº 5.08,4 de 5 
de abril de 2018. 

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de agosto de 2018.

sEniVAn ALmEidA dE ArrudA
secretário-chefe

PORTARIA Nº 77/2018/GAbSEC, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio-cHEfE dA controLAdoriA do gAsto 
PÚbLico E trAnsPArÊnciA, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 42, §1º, iV, da constituição Estadual, combinado com o art. 86 da 
Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

rEsoLVEr,

Art. 1º Anular a portaria nº 59/2018 gAbsEc, de 31 de julho 
de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado nº 5.168, de 02 de agosto 
de 2018, que suspende 15 (quinze) dias de férias, da servidora simone 
Pereira brito, nº funcional 546152-1, cPf nº 436.141.751-20, Analista em 
desenvolvimento social, no período de 01/08/2018 a 15/08/2018 referente 
ao período aquisitivo 2014/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2018.

sEniVAn ALmEidA dE ArrudA
secretário-chefe

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

PORTARIA PGE/GAb Nº 83/2018

o ProcurAdor-gErAL do EstAdo, no uso de suas 
atribuições, e consoante o disposto no art. 51 da constituição do Estado 
c/c art. 19, V, da Lei complementar nº 20, de 17 de junho de 1999,

rEsoLVE:

dEsignAr a gerente de núcleo, frAnciscA rEJAnE dE LimA 
ALVEs dE souZA número funcional 576790-4, para substituir o diretor 
Administrativo e financeiro, cArLos ALbErto bEZErrA dA costA 
número funcional 572527-2, no período de 16/08/2018 a 14/10/2018, 60 
(sessenta) dias, por motivo de afastamento do titular, revogando-se as 
disposições em contrário.

dÊ-sE ciÊnciA E PubLiQuE-sE.

gAbinEtE do ProcurAdor-gErAL do EstAdo, em 
Palmas, aos 04 dias do mês de setembro de 2018.

niVAir ViEirA borgEs
Procurador-geral do Estado

PORTARIA PGE/GAb/Nº 84, DE 06 DE SETEMbRO DE 2018.

o ProcurAdor-gErAL do EstAdo, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei complementar Estadual nº 20, de 17 de junho de 
1999 e suas alterações.

rEsoLVE:

Art. 1º dispensar a licitação, com fulcro no inciso ii, do art. 24, 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, referente a contratação da 
pessoa jurídica, mArcA motors VEÍcuLos LtdA - mE, inscrita no 
cnPJ sob nº 04.724.715.0001-48, para “revisão com aquisição de peças 
do veículo triton de placa QKH 9005” desta Procuradoria, no valor total 
de r$ 5.358,73 (cinco mil e trezentos e cinquenta e oito reais e setenta 
e três centavos).

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

gAbinEtE do ProcurAdor-gErAL do EstAdo, em 
Palmas, aos 06 dias do mês de setembro de 2018.

dÊ-sE ciÊnciA E PubLiQuE-sE.

niVAir ViEirA borgEs
Procurador-geral

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1.116, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, no uso da 
atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do 
Estado e em cumprimento ao Acórdão transitado em Julgado proferido 
nos autos do mandado de segurança nº 0012607-28.2017.827.0000, que 
tramita no Pleno do tribunal de Justiça do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr evolução funcional horizontal para a 
referência “L”, constante do Anexo ii da Lei 2.314/2010, a partir de 
24/07/2014, à servidora pública cELinA dE bonis, número funcional 
731836-4, delegada de Polícia civil, cPf nº 605.327.268-04, integrante 
do Quadro Próprio de delegados de Polícia civil do Estado do tocantins, 
a ser implementada em folha de pagamento, em conformidade com o 
ofício Executório recebido em 01/08/2018.

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

Palmas - to, aos 30 dias do mês de agosto de 2018.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração

(respondendo)

PORTARIA Nº 1.124, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, no uso da 
atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do 
Estado e em cumprimento ao Acórdão proferido nos autos do mandado 
de segurança nº 0006132-67.2018.827.9200, que tramita no Pleno do 
tribunal de Justiça do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr evolução funcional horizontal para a 
referência “f”, constante do Anexo ii da Lei nº 1.545/2004, a partir de 
26/01/2016, ao servidor público siLVio rAYdAn PErEirA borgEs, 
número funcional 996674/1, Agente de Polícia, cPf nº 881.454.331-34,  
integrante do Quadro da Polícia civil do Estado do tocantins, a ser 
implementada em folha de pagamento, conforme intimação recebida em 
04/08/2018.

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

Palmas - to, aos 31 dias do mês de agosto de 2018.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração

(respondendo)
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PORTARIA Nº 1.125, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, no uso 
da atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso iV, da constituição 
do Estado e em cumprimento à decisão Liminar proferida nos autos do 
mandado de segurança nº 0017873-59.2018.827.0000, que tramita no 
Pleno do tribunal de Justiça do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr as evoluções funcionais abaixo elencadas, 
ao servidor público, robErto ViLnEi PossELt Junior, número 
funcional 633978/1, Escrivão de Polícia, cPf nº 524.772.071-72, 
integrante do Quadro da Polícia civil do Estado do tocantins, a ser 
implementada em folha de pagamento, em conformidade com a intimação 
recebida em 29/08/2018.

i - Progressão Horizontal para a referência “E”, constante do 
Anexo ii da Lei nº 1.545/2004, a partir de 02/03/2017;

ii - Progressão Vertical para a “classe Especial”, constante do 
Anexo ii da Lei nº 1.545/2004, a partir de 02/03/2018.

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

Palmas - to, aos 31 dias do mês de agosto de 2018.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração

(respondendo)

PORTARIA Nº 1.126, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, no uso 
da atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso iV, da constituição 
do Estado e em cumprimento à decisão liminar proferida nos autos do 
mandado de segurança nº 0017737-62.2018.827.0000, que tramita no 
Pleno do tribunal de Justiça do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr evolução funcional horizontal, para a 
referência “L” constante do Anexo ii da Lei nº 1.545/2004, a partir de 
09/01/2013, ao servidor público, LAdisLAu mAciEL dA fonsEcA, 
número funcional nº 244972/1, Escrivão de Polícia, cPf nº 180.486.501-
00, integrante do Quadro da Polícia civil do Estado do tocantins, a ser 
implementada em folha de pagamento, em conformidade com a intimação 
recebida em 29/08/2018.

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

Palmas - to, aos 31 dias do mês de agosto de 2018.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração

(respondendo)

PORTARIA Nº 1.127, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, no uso da 
atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do 
Estado e em cumprimento ao Acordão proferido nos autos do mandado 
de segurança nº 0008128-55.2018.827.0000, que tramita no Pleno do 
tribunal de Justiça do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr evolução funcional horizontal, para 
a referência “i” constante do Anexo ii da Lei nº 1.545/2004, a partir 
de 05/09/2016, ao servidor público, JAndson cArdoso dE 
VAsconcELos, número funcional 882693/2, Agente de Polícia, cPf 
nº 788.245.324-20, integrante do Quadro da Polícia civil do Estado 
do tocantins, a ser implementada em folha de pagamento, conforme 
intimação eletrônica em 13/08/2018.

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

Palmas - to, aos 31 dias do mês de agosto de 2018.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração

(respondendo)

PORTARIA Nº 1.129, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, no uso 
da atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso iV, da constituição 
do Estado e em cumprimento à decisão Liminar proferida nos autos do 
mandado de segurança nº 0017732-40.2018.827.0000, que tramita no 
Pleno do tribunal de Justiça do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr as evoluções funcionais abaixo elencadas, 
ao servidor público Artur LEmos cAbrAL Junior, número funcional 
1028987-1, Agente de Polícia, cPf nº 913.795.551-91, integrante do 
Quadro da Polícia civil do Estado do tocantins, a ser implementada em 
folha de pagamento, em conformidade com a intimação recebida em 
28/08/2018.

i - Progressão Vertical para o “Padrão i”, constante do Anexo ii 
da Lei nº 1.545/2004, a partir de 01/05/2015.

i - Progressão Horizontal para a referência “H”, constante do 
Anexo ii da Lei nº 1.545/2004, a partir de 01/05/2017;

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

Palmas - to, aos 31 dias do mês de agosto de 2018.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração

(respondendo)

PORTARIA Nº 1.136/2018/GASEC, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

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

tornAr sEm EfEito,

a Portaria nº 733/2018/gAsEc, de 13 de junho de 2018, publicada no 
Diário Oficial nº 5.136, de 19 de junho de 2018, nominal ao servidor JOAO 
frAncisco dos sAntos bAtistA, cPf 451.503.461-87, número 
funcional 562121/3, Auxiliar de serviços gerais/fcA-2, desta Pasta.

Palmas - to, aos 04 dias do mês de setembro de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 1.141/2018/GASEC, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

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

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

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

rEmoVEr, a pedido, para a Agência de metrologia, Avaliação 
da conformidade, inovação e tecnologia do Estado do tocantins,

Hudson ricArdo gALVÃo LEobAs, motorista, número funcional 
801115/1, cPf 663.412.991-68, oriundo da Agência tocantinense de 
saneamento.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo
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PORTARIA Nº 1.144/2018/GASEC, DE 06 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA AdministrAÇÃo, usando a 
competência que lhe atribui à alínea “d”, inciso ii, do art. 1º, do decreto nº 
2.919, de 02 de janeiro de 2007, e considerando o Ato nº 696 - css, de 14 
de agosto de 2018, da Prefeitura municipal de Palmas, em conformidade 
com o ofício nº 590, de 27 de agosto de 2018, da casa civil do Estado 
do tocantins, resolve:

LotAr,

cristHiAnE Vitor siLVA ViLELA, Analista em saúde: médico - 40h, 
integrante do quadro de pessoal efetivo do município de Palmas, a 
disposição do Executivo Estadual, no corpo de bombeiros militar do 
Estado do tocantins, pelo período compreendido de 14 de agosto a 31 
de dezembro de 2018.

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da Administração - respondendo

DESPACHO Nº 4.281/2018/GASEC

ProcEsso nº: 2018/27000/006676
intErEssAdo(A): JAnE dE souZA siLVÉrio
Assunto: Prorrogação de Licença para tratar de interesses Particulares
cArgo: Professor da Educação básica
nÚmEro funcionAL: 256472/1
cPf: 189.526.151-15
ÓrgÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
LotAÇÃo: Escola Estadual girassol de tempo integral frei José maria 
Audrin
municÍPio: Porto nacional
rEgionAL: Porto nacional

com base na documentação que instrui os autos e nos 
termos do art. 103, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolvo 
ProrrogAr a Licença para tratar de interesses Particulares, concedida 
ao(à) servidor(a) Jane de souza silvério, por meio do despacho nº 5.042, 
de 13 de outubro de 2015 publicado no Diário Oficial nº 4.480, de 19 de 
outubro de 2015 por mais 03 (três) ano(s), compreendido no período de 
01.09.2018 a 31.08.2021.

gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 5 
de setembro de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 4.283/2018/GASEC

ProcEsso nº: 2018/31000/002708
intErEssAdo(A): HÉrYcA simonE LoPEs sALEs
Assunto: Licença para o desempenho de mandato classista
cArgo: Escrivão de Polícia
nÚmEro funcionAL: 984052/1
ÓrgÃo: secretaria da segurança Pública
LotAÇÃo: segunda delegacia de Polícia civil de Palmas
municÍPio: Palmas

com base na documentação constante dos autos, e nos termos 
do art. 76, inciso iii, da Lei nº 1.654, de 06 de janeiro de 2006, concEdo 
ao servidor Hérika simone Lopes sales, Licença para desempenho de 
mandato classista, em razão de ter sido eleito(a) para exercício do cargo 
de diretoria Administrativa da federação interestadual dos Policiais civis 
das regiões centro-oeste e norte - fEiPoL, no período de 14.08.2018 
a 13.04.2022, com remuneração do cargo efetivo.

gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 5 
de setembro de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 4.284/2018/GASEC

ProcEsso nº: 2018/40310/000286
intErEssAdo(A): AnA cAroLinA frEirE cArVALHo
Assunto: Licença para o desempenho de mandato classista
cArgo: inspetor de recursos naturais
nÚmEro funcionAL: 1092561/4
cPf: 993.807.061-20
ÓrgÃo: instituto natureza do tocantins
LotAÇÃo: diretoria de biodiversidade e Áreas Protegidas
municÍPio: Palmas

com base na documentação constante dos autos, e nos termos 
do art. 104, inciso i, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, concEdo 
à servidora Ana carolina freire carvalho Licença para desempenho de 
mandato classista, em razão de ter sido eleito(a) para exercício do cargo 
de Presidente da Associação dos servidores do instituto natureza do 
tocantins - mAtintA PErErA, no período de 30.08.2018 a 15.03.2020, 
com remuneração do cargo efetivo.

gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 5 
de setembro de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 4.290/2018/GASEC

ProcEsso nº: 2018/31000/002861
intErEssAdo(A): EdimiLson sArAiVA dE sousA
Assunto: Licença para o desempenho de mandato classista
cArgo: Agente de Polícia
nÚmEro funcionAL: 347726/1
ÓrgÃo: secretaria da segurança Pública
LotAÇÃo: 7ª delegacia regional de Polícia civil
municÍPio: colinas do tocantins

com base na documentação constante dos autos, e nos termos 
do art. 76, inciso iii, da Lei nº 1.654, de 06 de janeiro de 2006, concEdo 
ao servidor Edimilson saraiva de sousa, Licença para desempenho de 
mandato classista, em razão de ter sido eleito(a) para exercício do cargo 
de diretor de Assuntos de direitos Humanos e de cidadania da federação 
interestadual dos Policiais civis das regiões centro-oeste e norte - 
fEiPoL, no período de 10.09.2018 a 13.04.2022, com remuneração do 
cargo efetivo.

gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 5 
de setembro de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 4.291/2018/GASEC

ProcEsso nº: 2018/33000/000269
intErEssAdo(A): cArLos gustAVo fonsEcA rodriguEs
Assunto: Prorrogação de Licença para tratar de interesses Particulares
cArgo: médico Veterinário
nÚmEro funcionAL: 109955/1
cPf: 021.569.834-70
ÓrgÃo: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária
LotAÇÃo: gabinete do secretário
municÍPio: Palmas

com base na documentação que instrui os autos e nos termos do 
art. 103, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolvo ProrrogAr a 
Licença para tratar de interesses Particulares, concedida ao(à) servidor(a) 
carlos gustavo fonseca rodrigues, por meio do despacho nº 3.757, 
de 16 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial nº 4.422, de 24 de 
julho de 2015, por mais 03 (três) ano(s), compreendido no período de 
01.06.2018 a 31.05.2021.

gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 05 
de setembro de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração



Ano XXX - EstAdo do tocAntins, sEgundA-fEirA, 10 dE sEtEmbro dE 2018 DIÁRIO OFICIAL   No 5.194 7

DESPACHO Nº 4.293/2018/GASEC

ProcEsso nº: 2018/34430/000700
intErEssAdo(A): AVErALdo Vitorino dE AZEVEdo
Assunto: Prorrogação de Licença para o desempenho de mandato 
classista
cArgo: inspetor de defesa Agropecuária
nÚmEro funcionAL: 397316/2
ÓrgÃo: Agência de defesa Agropecuária do Estado do tocantins
LotAÇÃo: delegacia regional de serviço
municÍPio: Araguaína

com base na documentação constante dos autos, e nos 
termos do art. 104, inciso i, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
Prorrogo, a pedido, o prazo da Licença para desempenho do 
mandato classista concedida ao servidor(a) Averaldo Vitorino de Azevedo, 
na condição de Presidente do Sindicato dos Profissionais de Defesa 
Agropecuária do Estado do tocantins - sindAgro - to, para o período 
de 10.08.2018 a 06.12.2018, deferida inicialmente por meio do despacho 
nº 2.425, de 22 de maio de 2017, publicado no Diário Oficial nº 4.874, de 
25 de maio de 2017, com a remuneração do cargo efetivo.

gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 5 
de setembro de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 4.306/2018

ProcEsso nº: 2018/17010/000823
intErEssAdo(A): ELAnio morEirA dAntAs
Assunto: Afastamento para Participar de curso de formação
cArgo: técnico Agropecuário
nÚmEro funcionAL: 977515/3
cPf: 863.065.531-34
ÓrgÃo: secretaria de cidadania e Justiça
LotAÇÃo: diretoria de Políticas e Projetos de Educação do sistema 
Prisional
municÍPio: Palmas

com base na documentação que instrui os autos, resolvo 
tornAr sEm EfEito, a pedido, o despacho nº 3.091, de 21 de junho 
de 2018, publicado no Diário Oficial nº 5.142, de 27 de junho de 2018, 
alterado pelo despacho nº 4.044, de 06 de agosto de 2018, publicado 
no Diário Oficial nº 5.185, de 27 de agosto de 2018, que concedeu ao 
servidor Elanio moreira dantas Afastamento para Participar de curso de 
formação, no período de 17.09.2018 a 17.10.2018.

gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 5 
de setembro de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 4.307/2018

ProcEsso nº: 2018/32470/000347
intErEssAdA: osmarina rodrigues ferreira
sErVidor: miguel durante
Assunto: Auxílio-reclusão
nÚmEro funcionAL: 368808/3
cArgo: Auxiliar de serviços gerais
ÓrgÃo: departamento Estadual de trânsito
LotAÇÃo: cirEtrAn ii
municÍPio: Porto nacional

Versam os autos sobre requerimento formulado pela interessada 
em referência, objetivando pagamento de Auxílio-reclusão em virtude da 
prisão de seu cônjuge, o servidor efetivo miguel durante, ocupante do 
cargo de Auxiliar de serviços gerais, cuja remuneração atual corresponde 
a r$ 1.360,92 (mil, trezentos e sessenta reais e noventa e dois centavos).

Acerca do benefício solicitado, a Lei nº 1.818, de 23 de agosto 
de 2007 - Estatuto dos servidores Públicos civis do Estado do tocantins, 
assim estabelece:

“Art. 60. o auxílio-reclusão é devido à família do servidor público 
efetivo em atividade, que se afastar por motivo de prisão, nos 
termos do estabelecido pelo regime geral de Previdência 
social.”
(grifamos)

consentâneo ao dispositivo retro, a Portaria mf nº 15, de 16 
de janeiro de 2018, dispõe:

“Art. 5º o auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2018, 
será devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-
contribuição seja igual ou inferior a r$ 1.319,18 (um mil trezentos 
e dezenove reais e dezoito centavos), independentemente da 
quantidade de contratos e de atividades exercidas.”
(grifos inseridos)

nota-se que o Auxílio-reclusão é devido somente à família e/
ou dependentes do servidor recluso, cuja remuneração não exceda à 
quantia de r$ 1.319,18 (um mil e trezentos e dezenove reais e dezoito 
centavos), situação esta em que não enquadra o presente feito, conforme 
valor remuneratório citado acima.

destarte, considerando o não cumprimento dos requisitos legais 
necessários à concessão do benefício, qual seja, salário-de-contribuição 
igual ou inferior ao teto estipulado pelo instituto nacional do seguro social, 
indEfiro o pedido de auxílio-reclusão, por inexistência de amparo legal.

gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 05 
de setembro de 2018.

Edson cAbrAL dE oLiVEirA
subsecretário de Estado da Administração

CORREGEDORIA-GERAL DE PESSOAL

PORTARIA Nº 094/SECAD/COGEP, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

o corrEgEdor-gErAL dE PEssoAL, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, ex-vi do artigo 7º, i, do decreto nº 638/98, 
com fulcro nos art. 173 e 174, inciso ii, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto 
de 2007, rEsoLVE:

i. instaurar sindicância Administrativa de natureza decisória, 
sob o número 2018/23000/003161, em face do servidor AndrÉ 
mAcHAdo dE sEnnA, ocupante do cargo efetivo de cirurgião dentista, 
lotado no Hospital geral de Palmas dr. francisco Ayres - Palmas - to, 
número funcional 770532/2, para apurar possível desvio de finalidade 
em Licença por motivo de doença usufruída no período de 29 de março 
de 2018 a 31 de julho de 2018, tendo em vista que neste período ele 
estaria exercendo concomitantemente outra atividade remunerada em 
uma instituição de ensino superior neste Estado do tocantins (conforme 
aponta seu extrato de licenças médicas e o ofício nº 89/2018/dirgErAL/
fAHEsA/itPAc PALmAs, de 16 de agosto de 2018), conduta que, em 
tese, infringe os artigos 131, 132 e 133, iii, e viola a proibição prevista no 
artigo 88, §3º, todos da Lei 1.818/2007.

ii. convocar os membros da segunda comissão Permanente 
de Processo Administrativo disciplinar e sindicância, designados pela 
Portaria nº 672, de 16 de agosto de 2017, publicada no d.o.E. nº 4.938, 
de 23 de agosto de 2017, para atuarem no referido processo;

iii. determinar a instauração dos trabalhos no prazo legal após a 
publicação desta Portaria e concluí-los no prazo em Lei determinado, nas 
dependências da corregedoria-geral de Pessoal, localizada no Anexo i  
da secretaria da Administração, na Quadra 103 norte, AV. Lo-04, nii, Lt. 
94, conjunto 04, Lote 31 - em Palmas/to;

iV. Publique-se e cumpra-se.

corrEgEdoriA-gErAL dE PEssoAL, em Palmas, capital 
do Estado do tocantins, aos 04 dias de setembro de 2018.

HEnriQuE AirEs LourEiro
corregedor-geral de Pessoal
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SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22/2018/SUGEP

A suPErintEndEntE dE gEstÃo E dEsEnVoLVimEnto 
dE PEssoAs, da secretaria de Estado da Administração, conVocA 
os servidores abaixo relacionados para comparecerem à sede desta 
secretaria, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data da 
publicação deste Edital, a fim de justificarem as razões que motivaram 
o não retorno ao exercício de suas funções após o término da Licença 
para tratar de interesses Particulares, objetivando, assim, a respectiva 
regularização funcional, desde que apresente provas documentais para 
tal finalidade, alertando, ainda, para o fato de que o não atendimento 
à presente convocação implicará a imediata instauração de Processo 
Administrativo disciplinar, nos termos em que dispuser a Lei nº 1.818, 
de 23 de agosto de 2007.

nomE cPf nÚmEro funcionAL cArgo AfAstAmEnto

flávia da silva oliveira 009.806.471-18 1130501/1 farmacêutico 01.05.2018

gandhi Justino de Araujo filho 043.330.761-70 1284908/1 Assistente Administrativo 14.04.2018

grácia maria teixeira Halum 310.908.421-04 392355/3 Assistente Administrativo 01.06.2018

José ribamar borges 850.208.691-04 961544/4 Auxiliar de serviços gerais 01.07.2018

Palmas - to, 20 de agosto de 2018.

sandra cristina gondim
superintendente de gestão e desenvolvimento de Pessoas

JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO

EXTRATOS DE LICENÇAS MÉDICAS DEFERIDAS

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: Agência de defesa Agropecuária do Estado 
do tocantins

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 319469/4 LEonALdo gomEs 
dA siLVA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
06/08/2018 a 
04/10/2018

2 436565/1 WoLnEY LiLiAn 
PErEirA sAntAnA

operador de 
microcomputador

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

06/08/2018 a 
19/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: banco do Empreendedor

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 1015524/1 micHELLE bArnAbE 
mAcHAdo Assistente Administrativo Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
05/08/2018 a 
03/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: controladoria-geral do Estado

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 58182/2 cLAudiA rEginA dE 
sousA E siLVA

gerente de transparência e 
combate à corrupção

Licença para tratamento 
de saúde

16/08/2018 a 
30/08/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: departamento Estadual de trânsito

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 503116/1  LiLiA PErEirA dE 
sousA Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
10/08/2018 a 
26/08/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: instituto de desenvolvimento rural do Estado 
do tocantins

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 491163/3 HiLArio PortELA 
siLVA técnico em Extensão rural Licença para tratamento 

de saúde
08/08/2018 a 
12/09/2018

2 1121138/2 LucicLEiA dA siLVA 
VErAs Pedagogo Licença para tratamento 

de saúde
16/08/2018 a 
14/10/2018

3 233472/3 VALtEr gomEs 
siLVA

inspetor de recursos 
naturais

Licença para tratamento de 
saúde (Prorrogação)

11/08/2018 a 
09/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: instituto de gestão Previdenciária 
do Estado do tocantins

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 11237392/1 ViViAnE sALEs dE 
oLiVEirA Assistente Administrativo Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
15/08/2018 a 
03/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: instituto natureza do tocantins

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 822611/5 dAiAnnE 
fErnAndEs siLVA fiscal Ambiental Licença para tratamento 

de saúde
16/08/2018 a 
14/09/2018

2 11142952/2 oZEnir dA siLVA 
mArtins Pedagogo Licença maternidade 29/07/2018 a 

24/01/2019

3 11233672/1 rAYAnE ALVEs dE 
souZA Assistente Administrativo Licença maternidade 20/08/2018 a 

15/02/2019

4 11233672/1 rAYAnE ALVEs dE 
souZA Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
19/08/2018

5 800550/2 WALdEtH 
VALAdArEs LoPEs

técnico em suporte e 
operação A gestante - inss 13/07/2018 a 

08/01/2019

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: Polícia militar do Estado do tocantins

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 323047/3 Antonio mArtins 
bArros Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
09/08/2018 a 
23/08/2018

2 749646/5 irEniLdE sAntos 
mEnEZEs Assistente Administrativo Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
07/08/2018 a 
05/09/2018

3 11188804/1 rEVinA cArVALHo 
dE sousA técnico em contabilidade Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
06/08/2018 a 
03/11/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: Procuradoria-geral do Estado

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 358475/1 HErcuLEs ribEiro 
mArtins Procurador do Estado Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
02/08/2018 a 
31/08/2018

2 1242776/1 mAritoniA ribEiro 
cArdoso

Assessor Especializado de 
Procurador - PgE

Licença para tratamento 
de saúde

18/08/2018 a 
01/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria da Administração

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 111263/5 dionEtE morAis 
cirQuEirA Assessor Especial Xi Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
29/08/2018

2 125055/4
iAnnA mirAndA 

mAscArEnHAs costA 
nArdEs

Assistente Administrativo Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

21/08/2018 a 
19/09/2018

3 188351/3 JoAo cArLos dE 
sousA sAntAnA motorista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
09/08/2018 a 
07/10/2018

4 641501/3 LuciAnA mArQuEZini 
costA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
08/08/2018 a 
06/09/2018

5 1275119/1
PAuLA rEginA 
EsPindoLA dE 

mEnEZEs
Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
30/08/2018 a 
08/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 11632224/1 AbEL nAscimEnto 
ribEiro sAntos

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

15/08/2018 a 
29/08/2018

2 598425/1 AdELicE borgEs 
PArEntE dE oLiVEirA Professor normalista Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
06/08/2018 a 
04/10/2018

3 1281887/5 AdELitA ribEiro diAs 
cAVALcAntE

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 01/08/2018 a 

27/01/2019

4 459838/3 AgostinHA rodriguEs 
dA costA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

17/08/2018 a 
15/09/2018

5 758027/2 ALdo mArcos PErEirA 
dE mEsQuitA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

18/08/2018 a 
15/11/2018

6 1146726/1 ALEssAndrA mELo 
ArAuJo

Professor da Educação 
básica Licença maternidade 06/08/2018 a 

01/02/2019

7 11520000/2 AnA JuLiA rosA 
bArcELos costA nutricionista Educacional A gestante - inss 16/07/2018 a 

11/01/2019

8 744510/1
AnAritoniA 

rodriguEs mAcHAdo 
dE montE PALmA

Professor normalista Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

13/08/2018 a 
19/08/2018

9 913501/3 AntoniA PErEirA 
costA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
08/08/2018 a 
06/09/2018

10 11487950/2 cArLos AndrAdE 
dA siLVA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
09/08/2018 a 
23/08/2018

11 783368/2 cArmELiA ALVEs 
tAVArEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

20/08/2018 a 
18/09/2018

12 495120/1 cELiA mAriA dE 
cArVALHo EduArdo Professor normalista Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
09/08/2018 a 
07/09/2018

13 676102/1 cristiAnE fErnAndEs 
gArciA mEndoncA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

08/08/2018 a 
06/10/2018

14 515222/1 criZostinA souZA 
cAbrAL Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
22/08/2018 a 
20/09/2018

15 61594/5 dAiEnE PArEntE 
cArmo monitor de Artes Visuais A gestante - inss 31/07/2018 a 

30/12/2018

16 11519282/3 dAYAnA LoPEs dos 
sAntos

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 05/08/2018 a 

31/01/2019

17 11519584/3 dEborA dA cunHA 
rodriguEs

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 31/07/2018 a 

10/01/2019

18 881676/3 dinALVA bArros dos 
sAntos Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
03/08/2018 a 
17/08/2018

19 11571810/1 EdiLEuZA HAPXEtEP 
KrAHo Auxiliar de serviços gerais A gestante - inss 23/07/2018 a 

18/01/2019

20 11170964/3 EdinAir cristinA dE 
oLiVEirA noVAto Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
31/07/2018 a 
14/08/2018
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21 945629/2 EdVAniA mAriA diAs 
dos sAntos

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

01/08/2018 a 
27/01/2019

22 446418/4 ELAinE fErrEirA dE 
souZA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

01/08/2018 a 
15/08/2018

23 1240986/1 ELiZAnA mArtins 
APrigio LoPEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

07/08/2018 a 
05/10/2018

24 11560312/1 ELiZionE bEnto dA 
siLVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

07/08/2018 a 
13/08/2018

25 444306/1 EmirEs dE sousA rEis Professor normalista Licença para tratamento 
de saúde

20/08/2018 a 
18/09/2018

26 425890/2 fAnnY doLorEs mAriA 
dE morAEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

03/08/2018 a 
01/10/2018

27 867801/3 fLAViA cristiAnE siLVA 
gomEs mourAo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

03/08/2018 a 
29/01/2019

28 1053051/6 fLAViA oLiVEirA tinE Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

31/08/2018 a 
29/09/2018

29 1073133/1 frAnciscA frAncionE 
LEitE dA costA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

28/08/2018 a 
25/11/2018

30 1262645/5 gAbriELA ribEiro 
sAntos

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 06/08/2018 a 

01/02/2019

31 492027/2 gErsimAr brito 
cArVALHo LimA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
19/08/2018 a 
17/10/2018

32 11558733/1 gLAuciA cArdoso 
diAs

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 02/08/2018 a 

28/01/2019

33 871555/1 gLEidE dAniEL 
fErrEirA LuZ Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
13/09/2018

34 11515732/3 gLEiVA ALVEs dA siLVA monitor de Artes cênicas A gestante - inss 31/07/2018 a 
12/01/2019

35 290169/1 HELio oLiVEirA dAs 
nEVEs Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
09/08/2018 a 
18/08/2018

36 118130/2 HiLio Antonio bAssi Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

01/08/2018 a 
30/08/2018

37 1257463/5 iLZiLEnE smiKidi 
cALiXto XErEntE

Professor Auxiliar de 
Ensino ii A gestante - inss 31/07/2018 a 

25/01/2019

38 615850/3 irAniLdE ALVEs 
bArbosA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
03/08/2018 a 
01/09/2018

39 664562/1 irisnEidE sArAiVA 
fAriAs bArbosA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

10/08/2018 a 
29/08/2018

40 1172476/1 iVAndEtE gomEs 
oLiVEirA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

03/08/2018 a 
31/10/2018

41 732865/2 iVonEtE ribEiro 
dA siLVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

09/08/2018 a 
07/09/2018

42 384115/2 JAcirEnE bArbosA 
rodriguEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

20/08/2018 a 
26/08/2018

43 172744/4 JAcYArA tAVArEs 
miLHomEns

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

17/08/2018 a 
31/08/2018

44 1064622/6 JAdson WEndEL dE 
nAZArE cArVALHo

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

10/08/2018 a 
29/08/2018

45 11225858/1 JAimE dA concEicAo 
AguiAr Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
16/08/2018 a 
24/09/2018

46 11572574/1 JEoVAniA borgEs dA 
siLVA sAncHEs

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 31/07/2018 a 

09/01/2019

47 683260/5 JoAnA d Arc diniZ 
AndrAdE

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

20/08/2018 a 
18/09/2018

48 518739/2 JoEL dE sousA 
tEiXEirA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

15/08/2018 a 
12/11/2018

49 1050583/1
JoELmA APArEcidA 
buEno cArnEiro 

dA cruZ

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

07/08/2018 a 
05/10/2018

50 460415/1 JoELmA PinHEiro 
mirAndA

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

13/08/2018 a 
20/08/2018

51 1257994/1 JordAnA morEirA 
miLHomEm

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

31/07/2018 a 
29/08/2018

52 1171569/1 JosE cArLos dE 
oLiVEirA Pinto Junior

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

07/08/2018 a 
05/09/2018

53 603767/3 JosELi frAnciscA dE 
souZA siLVA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
16/08/2018 a 
14/09/2018

54 760952/1 JosiLmAr fErrEirA 
fErnAndEs Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
26/08/2018

55 1054309/5 JuLio cEsAr JoVELi Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

13/08/2018 a 
01/09/2018

56 675250/2 Junio bAtistA do 
nAscimEnto

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

21/08/2018 a 
04/09/2018

57 817342/10 KArLA ViAnA tEiXEirA 
PimEntEL

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 31/07/2018 a 

18/01/2019

58 11466120/2 KAtiA bArbosA dA 
costA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
20/08/2018

59 932957/2 LEiLA LuiZ dE AQuino Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

21/08/2018 a 
18/11/2018

60 954965/3 LEuZA cAmPos dE 
AguiAr Professor normalista Licença maternidade 01/08/2018 a 

27/01/2019

61 1097032/5
LorEnA APArEcidA 

borgEs rodriguEs 
dE morAis

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

17/08/2018 a 
31/08/2018

62 250974/1 LuciAnA dA costA 
bArbosA PoVEdA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

08/08/2018 a 
26/08/2018

63 1121138/1 LucicLEiA dA siLVA 
VErAs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

16/08/2018 a 
14/10/2018

64 302792/2 LuciLEnE bALbino dA 
siLVA sousA Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
03/11/2018

65 104805/5 LuciLiA LoPEs dE 
torrEs Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
11/08/2018 a 
25/08/2018

66 760265/3 LusinEtE cErQuEirA 
sErPA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
13/09/2018

67 634818/4 LuZirEnE ribEiro dE 
mourA PossELt

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

10/08/2018 a 
24/08/2018

68 846470/9 mAgdA mAcArio 
cEdro dos sAntos

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

15/08/2018 a 
29/08/2018

69 954564/3 mArco AurELio VAZ 
cArnEiro

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

22/08/2018 a 
19/11/2018

70 893393/3 mAriA ALicE dE 
AndrAdE

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

01/08/2018 a 
30/08/2018

71 998476/4 mAriA APArEcidA dE 
cArVALHo LEitE

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

18/08/2018 a 
16/10/2018

72 11470429/2 mAriA APArEcidA 
ViEirA dA costA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
05/08/2018 a 
19/08/2018

73 626639/1 mAriA dA concEicAo 
oLiVEirA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
13/09/2018

74 413140/1 mAriA dAs grAcAs dE 
sousA ViAnA cArdoso Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
16/08/2018 a 
14/10/2018

75 696289/2 mAriA dAs grAcAs 
Justino ALmEidA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

06/08/2018 a 
04/09/2018

76 341610/1 mAriA dAs grAcAs 
nunEs LimA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

08/08/2018 a 
06/09/2018

77 11481064/2 mAriA diVinA dA 
concEicAo Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
02/08/2018 a 
11/08/2018

78 654052/3 mAriA do cArmo 
rocHA dA LuZ

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

01/08/2018 a 
30/08/2018

79 425002/2 mAriA fLorismAr do 
EsPirito sAnto

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

16/08/2018 a 
14/09/2018

80 258225/1
mAriA frAnciscA 

PErEirA do 
nAscimEnto

Assistente Administrativo Licença para tratamento 
de saúde

18/08/2018 a 
06/09/2018

81 1231731/1 mAriA JAcinELmA 
noLEto sALEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

09/08/2018 a 
23/08/2018

82 646262/4 mAriA LuciA 
fErnAndEs bArroso Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
20/08/2018 a 
03/09/2018

83 658537/8 mAriA LuisA PErEirA 
do nAscimEnto Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
12/08/2018

84 310569/2 mAriA nEumA 
fErrEirA dA siLVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

15/08/2018 a 
29/08/2018

85 246673/1 mAriA odEtE dA siLVA 
LimA dAntAs Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
07/08/2018 a 
20/08/2018

86 412330/3 mAriA oZEni bArbosA 
LimA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

01/08/2018 a 
30/08/2018

87 820444/1 mAriLEnE boAVEnturA 
dos sAntos oLiVEirA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

01/07/2018 a 
20/08/2018

88 820444/1 mAriLEnE boAVEnturA 
dos sAntos oLiVEirA

Professor da Educação 
básica Licença Especial 21/08/2018 a

89 338452/2
mAriLiA do socorro 

do AmArAL 
mAscArEnHAs oLiVA

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

17/08/2018 a 
15/09/2018

90 629690/3 mArinALVA duQuEs 
dA siLVA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
14/08/2018 a 
12/09/2018

91 11465506/2 mArinEZ dE sousA 
noguEirA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
03/08/2018 a 
17/08/2018

92 1212702/1 mArLY isoLinA 
goncALVEs bErLAndA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

08/08/2018 a 
22/08/2018

93 540496/4 mAuro stEnio ALVEs 
dA siLVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

08/08/2018 a 
06/09/2018

94 756328/1 mEiriVonE rodriguEs 
dA LuZ costA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
09/08/2018 a 
28/10/2018

95 1244949/1 miriAn siLVA PEstAnA Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

13/08/2018 a 
26/08/2018

96 11571870/1 monicA XucKWYJ 
KrAHo Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
11/07/2018 a 
25/07/2018

97 1234480/2 nAdiZEniLdA sobrinHo 
rEgo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

31/07/2018 a 
29/08/2018

98 630321/1 nAtALiA rEginA brito 
dE oLiVEirA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
13/08/2018 a 
11/09/2018

99 1092650/2 normEidE romAo dA 
siLVA sAntos

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

15/08/2018 a 
13/09/2018

100 11535563/2 nubiA bAtistA 
rodriguEs dA costA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

31/07/2018 a 
14/08/2018

101 477063/2 rAimundA ALmEidA dE 
sousA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
21/08/2018 a 
09/09/2018

102 951630/2 rAimundA rodriguEs 
dE souZA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
09/08/2018 a 
23/08/2018

103 1033000/14 ronYA PErEirA rAmos Professor da Educação 
básica A gestante - inss 31/07/2018 a 

25/01/2019

104 465851/2 rosA mAriA mAciEL 
dA siLVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

20/08/2018 a 
04/09/2018

105 11524723/2 rosEAnE souZA 
PErEirA

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 03/08/2018 a 

29/01/2019

106 535853/2 rosEAnY cALAZAns 
LAmEirA dA siLVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

16/08/2018 a 
05/09/2018

107 614571/3 rosEmEri mingHini 
ArrudA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

20/08/2018 a 
17/11/2018

108 1213199/1
rosEnir cArVALHo 

montE nEgro 
mEnEZEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

07/08/2018 a 
05/09/2018

109 106840/5 rosimAr LoPEs dos 
sAntos Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
03/08/2018 a 
17/08/2018

110 595953/2 rosirEnE gomEs 
mAcHAdo Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
08/08/2018 a 
06/09/2018

111 400170/1 rufinA cLArA dA siLVA 
oLiVEirA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
20/08/2018 a 
15/02/2019

112 11561165/1
sEbAstiAnA nEtA 

cArVALHo sAntos 
cArnEiro

Auxiliar de cadastro e 
informação

Licença para tratamento 
de saúde

20/08/2018 a 
03/09/2018

113 1138839/8 tELmA cAssiA ArAuJo 
AirEs

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 22/07/2018 a 

17/01/2019

114 739094/3 tELmA mAriA PErEirA 
dE sA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
23/08/2018 a 
31/08/2018

115 453502/4 VErA LuciA ALVEs 
gLoriA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
13/08/2018 a 
10/11/2018
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116 172720/6 VErA LuciA XAViEr Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

11/08/2018 a 
09/10/2018

117 493550/2 ViLEnE ALVEs dA costA Professor normalista Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

12/06/2018 a 
21/06/2018

118 1112635/1 Vinicius miguEL 
PErEirA siLVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

23/08/2018 a 
06/09/2018

119 929788/2 WErsdEnYA bAtistA 
gLoriA coELHo

Professor da Educação 
básica A gestante - inss 31/07/2018 a 

25/01/2019

120 11600373/1 WignA suYAnE rocHA 
mAgALHAEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

06/08/2018 a 
20/08/2018

121 604530/2 ZEnAidE gLoriA dA 
siLVA mArinHo Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
08/08/2018 a 
24/08/2018

122 885591/1 ZEniLdEs fontEs 
morEirA morAis Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
24/08/2018 a 
07/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria da fazenda

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 572023/1 Antonio EVErton 
LimA iZidio

Auditor fiscal da receita 
Estadual

Licença para tratamento de 
saúde (Prorrogação)

31/07/2018 a 
28/10/2018

2 352643/1 ELZA dE souZA 
JorgE tEiXEirA Assistente Administrativo Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
18/08/2018 a 
16/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria da saúde

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 216516/2 AbrAHAo costA 
mArtins médico Licença para tratamento 

de saúde
10/08/2018 a 
08/10/2018

2 388510/4 AdEguimAr 
fErnAndEs dA cunHA Auxiliar Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
20/08/2018

3 190898/2 AdriAnA cAtini dA 
fonsEcA farmacêutico Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
06/08/2018 a 
02/09/2018

4 11608382/1 AdriAnA miLHomEm 
dA siLVA nutricionista Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
24/08/2018

5 407693/4 ALdEnirA frEitAs 
cAmPos gomEs Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
26/07/2018 a 
23/09/2018

6 1093673/2 ALEssAndrA rocHA 
PErEirA ArAuJo Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
09/08/2018 a 
07/10/2018

7 11558679/1 ALinE nunEs dE 
cAstro Enfermeiro A gestante - inss 06/08/2018 a 

01/02/2019

8 11482788/2 ALinnE KAtiEnnY LimA 
dA siLVA mAcAmbirA médico A gestante - inss 11/07/2018 a 

06/01/2019

9 1145380/1 AmAndA frEirE ALVEs Enfermeiro Licença maternidade 10/08/2018 a 
05/02/2019

10 145352/1 AnA mAriA KAPPEs Analista técnico-
Administrativo

Licença para tratamento 
de saúde

17/08/2018 a 
15/09/2018

11 1018272/4 AndrE LuiZ dA siLVA 
sAntos Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
09/08/2018 a 
16/08/2018

12 916113/1 AndrEA cristinA siLVA 
do nAscimEnto técnico em Laboratório Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
13/09/2018

13 1292404/3 AndrEiA PuntEL 
bAsso monAco nutricionista Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
29/08/2018

14 11523522/2 AngELo LEonArdo 
gomEs dE oLiVEirA

Assistente de serviços 
de saúde

Licença para tratamento 
de saúde

10/08/2018 a 
24/08/2018

15 440362/1 ArLEtE mEndEs 
dA siLVA Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
01/08/2018 a 
25/08/2018

16 1135465/1 cAmiLLA sousA 
modEsto Assistente social Licença maternidade 15/08/2018 a 

10/02/2019

17 1155326/1 cArLA APArEcidA 
mirAndA dA siLVA técnico em Enfermagem Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
07/08/2018 a 
13/08/2018

18 859063/2 cArmiLton brito 
ALVEs Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
09/08/2018 a 
07/09/2018

19 119584/5 cHristiAnnE costA 
fErnAndEs fisioterapeuta Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
24/08/2018 a 
02/09/2018

20 1210483/3 cintiA bEZErrA dA 
rocHA nAVEs médico Licença para tratamento 

de saúde
17/08/2018 a 
31/08/2018

21 919450/3 cLAudEnicE PErEirA 
cArAcioLo técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
13/09/2018

22 11133791/1 corAcY noLEto Assistente social Licença para tratamento 
de saúde

02/08/2018 a 
21/08/2018

23 1194232/1 cristinA APArEcidA 
dE frEitAs Administrador Hospitalar Licença para tratamento 

de saúde
13/08/2018 a 
11/09/2018

24 740588/1 cristinA bEdin fonoaudiólogo Licença para tratamento 
de saúde

13/08/2018 a 
17/08/2018

25 48772/2 dAniELA cristiAnE 
KAEsEmodEL nicoLAK médico Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
22/08/2018

26 841794/1 dArci dE souZA 
sAntos Psicólogo Licença para tratamento 

de saúde
08/08/2018 a 
17/08/2018

27 1219766/1 dEnisE mArQuEs 
ALVEs técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
17/08/2018 a 
05/09/2018

28 1219766/1 dEnisE mArQuEs 
ALVEs técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
10/08/2018 a 
16/08/2018

29 11131381/1
ELEni morEirA 

fErnAndEs dos 
sAntos

técnico em Laboratório Licença para tratamento 
de saúde

13/08/2018 a 
27/08/2018

30 1043307/1 ELEnitA fErrEirA 
dA siLVA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
10/08/2018 a 
08/09/2018

31 1043307/1 ELEnitA fErrEirA 
dA siLVA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
25/06/2018 a 
24/07/2018

32 11645024/1 ELis PErEirA rEgo 
mALAfAiA médico Pediatra Licença para tratamento 

de saúde
07/08/2018 a 
21/08/2018

33 747571/1 ELiZAngELA bAtistA 
rosA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
11/08/2018 a 
09/09/2018

34 443960/2 ELoiZA HELEnA AbrAo 
mArtins dE oLiVEirA Enfermeiro Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
03/08/2018 a 
22/08/2018

35 11155523/1
EVA grEYciAnnE 

borgEs LEitE 
fonsEcA

Psicólogo Licença maternidade 08/08/2018 a 
03/02/2019

36 11532815/2 EViLLA rAQuEL 
rodriguEs mAtos técnico em Enfermagem A gestante - inss 02/08/2018 a 

28/01/2019

37 128792/1 fAbiAnA cArdoso 
JArdim fisioterapeuta Licença maternidade 14/07/2018 a 

10/11/2018

38 1028618/3 fAbriciA nEris dE 
sousA Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
10/08/2018 a 
23/09/2018

39 11600691/1 fLAViAnE bEZErrA dE 
AQuino

Analista técnico em 
serviços de saúde A gestante - inss 19/07/2018 a 

14/01/2019

40 11551658/1 frAnciscA soArEs 
mELo dE ALmEidA

Auxiliar de serviços 
Hospitalares

Licença para tratamento 
de saúde

15/08/2018 a 
28/08/2018

41 1156250/1
frAncisco HErmAno 

nAscimEnto dE 
oLiVEirA fontinELE

Assistente de serviços 
de saúde

Licença para tratamento 
de saúde

06/08/2018 a 
20/08/2018

42 671931/2 gEniLdE dA costA 
fErrEirA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
09/08/2018 a 
07/10/2018

43 1169769/1 HumbErto fErrEirA 
cHinALiA biomédico Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
08/08/2018 a 
06/09/2018

44 11240199/3 ibLEcYAnnE Pinto dA 
siLVA goncALVEs

Assistente de serviços 
de saúde

Licença para tratamento 
de saúde

21/08/2018 a 
04/09/2018

45 962408/10 iLAnA mArtins 
AmbroZio nunEs técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
20/08/2018 a 
31/08/2018

46 235330/1 iLZA ALVEs dE mirAndA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

10/08/2018 a 
08/09/2018

47 1083740/2 ioLAndA ALVEs 
PErEirA diAs técnico em Enfermagem Licença maternidade 06/08/2018 a 

01/02/2019

48 1083740/1 ioLAndA ALVEs 
PErEirA diAs Auxiliar de Enfermagem Licença maternidade 06/08/2018 a 

01/02/2019

49 1219243/1 iVAnEidE nunEs dE 
mAcEdo técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
20/08/2018

50 573453/3 iVonE ALVEs cAbrAL técnico em Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

17/07/2018 a 
14/09/2018

51 1078704/3 JAnAinA cAndidA dE 
souZA WALdissEr fonoaudiólogo Licença para tratamento 

de saúde
10/08/2018 a 
13/08/2018

52 1220381/1 JAnEidE PErEirA dos 
sAntos dE gois Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
21/08/2018 a 
25/08/2018

53 11596627/1 JEnnifEr sAntos 
E siLVA Enfermeiro A gestante - inss 13/08/2018 a 

08/02/2019

54 914724/3 JosE ronALdo dE 
Assis médico Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
20/08/2018

55 11572175/1 JuVELino ArAuJo siLVA Auxiliar de Limpeza 
Hospitalar

Licença para tratamento 
de saúde

14/08/2018 a 
28/08/2018

56 1011715/2 KALinE nEiVA rEis Assistente de serviços 
de saúde

Licença para tratamento 
de saúde

27/08/2018 a 
25/09/2018

57 1011715/2 KALinE nEiVA rEis Assistente de serviços 
de saúde

Licença para tratamento 
de saúde

20/08/2018 a 
23/08/2018

58 1011715/2 KALinE nEiVA rEis Assistente de serviços 
de saúde

Licença para tratamento 
de saúde

06/08/2018 a 
17/08/2018

59 11534540/2 KAmiLA cHAVEs 
mourA sA Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
07/08/2018 a 
21/08/2018

60 47081/2 KArinE bArbosA 
dA siLVA biólogo em saúde Licença maternidade 10/08/2018 a 

05/02/2019

61 1278991/1 KArinE KLEin gotZ Enfermeiro Licença maternidade 02/08/2018 a 
28/01/2019

62 162258/2 KAtiA Pinto 
fErnAndEs farmacêutico Licença para tratamento 

de saúde
22/07/2018 a 
20/08/2018

63 1049119/3 KLEAnY ALVEs 
dELmondEs Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
12/08/2018 a 
26/08/2018

64 1118900/1 LAis ArAuJo 
mAnZAnArEs souto Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
25/08/2018

65 833402/4 LAurA mAriA dE 
AVELLAr dos sAntos médico Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
15/08/2018 a 
29/08/2018

66 244690/2 LEdA cristinA grAmA 
couto consultor técnico Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
13/08/2018 a 
30/08/2018

67 1000934/2 LisAndrA inEs 
rEicHErt Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
18/08/2018 a 
16/09/2018

68 1079417/3 LuAnA cAbrAL dA siLVA Assistente de serviços 
de saúde

Licença para tratamento 
de saúde

14/08/2018 a 
12/09/2018

69 1004328/2 LucELiA bEnto dA 
siLVA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
19/08/2018 a 
02/09/2018

70 11531541/2 LuciAnA mEndEs rEis Enfermeiro A gestante - inss 06/08/2018 a 
01/02/2019

71 11193921/4 LuciAnE ribEiro dA 
costA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
03/08/2018 a 
17/08/2018

72 1119575/1 LucLEiA ViEirA dA siLVA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

08/08/2018 a 
14/08/2018

73 11541946/2 mArciA rosA coELHo Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 
de saúde

11/07/2018 a 
25/07/2018

74 259930/3 mAriA brito bArros técnico em Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

10/08/2018 a 
08/10/2018

75 516676/4 mAriA dA PEnHA 
EPAminondAs Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
09/08/2018 a 
07/09/2018

76 661792/1 mAriA JosE duArtE 
dos sAntos guEdEs técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
07/08/2018 a 
21/08/2018

77 716380/2 mAriA sEbAstiAnA 
mEnEsEs rocHA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
14/08/2018 a 
26/08/2018

78 639749/7 miLton gArciA dA 
siLVA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
03/08/2018 a 
17/08/2018

79 1143301/1 nubHYA siLVA ribEiro técnico em Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

25/07/2018 a 
22/10/2018

80 563812/1 PAtriciA ALVEs 
mAnguEirA médico Licença para tratamento 

de saúde
04/08/2018 a 
18/08/2018

81 1128299/2 PoLLYAnnA dE PAiVA 
cArmo farmacêutico-bioquímico Licença maternidade 09/08/2018 a 

04/02/2019

82 840637/1 PoLLYAnnA nAtALiA do 
VALE LimA Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
28/07/2018 a 
25/09/2018
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83 11577290/1 rAniErY mArtins siLVA 
dE frEitAs Enfermeiro A gestante - inss 15/08/2018 a 

10/02/2019

84 676199/4 rosAngELA frAgoso 
diAs mourAo

Assistente de serviços 
de saúde

Licença para tratamento 
de saúde

08/08/2018 a 
06/10/2018

85 111767/3 rosiLEnE PAcHEco 
dE souZA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
30/07/2018 a 
08/08/2018

86 11456400/1
sAmiLA muriEttY 
sAntos dA siLVA 

mArtins

Assistente de serviços 
de saúde Licença maternidade 10/08/2018 a 

05/02/2019

87 802818/2 sAndrA mArA 
rEttEmAnn Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
16/07/2018 a 
21/08/2018

88 279149/3 sAuLo dE cAstro 
bArbosA médico Licença para tratamento 

de saúde
20/08/2018 a 
18/10/2018

89 577732/1 sidnEY dE sousA 
ribEiro Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
13/08/2018 a 
11/10/2018

90 698377/1 siLVio bArsZcZ cirurgião dentista Licença para tratamento 
de saúde

20/08/2018 a 
18/09/2018

91 11601230/1 tALitA PErEirA dA 
siLVA

Assistente de serviços 
de saúde A gestante - inss 20/07/2018 a 

15/01/2019

92 11244674/2 tALLitA LArEn guArinA 
dA siLVA Psicólogo Licença maternidade 05/08/2018 a 

31/01/2019

93 11592176/1 tAtYAnni PEiXoto 
rodriguEs Enfermeiro A gestante - inss 25/06/2018 a 

21/12/2018

94 982614/2 tErEsA cristinA diAs 
ribEiro médico Licença para tratamento 

de saúde
03/08/2018 a 
01/10/2018

95 54590/6 VALdoicE mAcEdo dA 
siLVA ALEncAr técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
13/08/2018 a 
19/08/2018

96 11512679/2 VALEriA gomEs dE 
ALmEidA

Assistente de serviços 
de saúde A gestante - inss 24/07/2018 a 

19/01/2019

97 1244833/1 VALQuiriA morEirA 
LAcErdA Enfermeiro Licença maternidade 10/08/2018 a 

05/02/2019

98 705540/2 VicEntinA ALVEs 
rodriguEs técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
01/08/2018 a 
29/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria da segurança Pública

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 400900/2 AEcio JosE dE mourA Agente de Polícia Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

05/08/2018 a 
03/09/2018

2 400900/2 AEcio JosE dE mourA Agente de Polícia Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

06/07/2018 a 
04/08/2018

3 39527/1 ALEssAndro dE 
oLiVEirA sEnA Agente de Polícia Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
04/09/2018

4 1093258/1 ALinE fErrEirA 
furtAdo Agente de Polícia Licença maternidade 09/08/2018 a 

04/02/2019

5 645506/2 cArLos ALbErto 
gomEs Amorim Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
16/08/2018 a 
25/08/2018

6 11606347/1 cAtHArinA sAboiA 
bAtistA Escrivão de Polícia Licença para tratamento 

de saúde
02/08/2018 a 
16/08/2018

7 399520/1 cELiA mAriA 
figuEirEdo biZErrA Escrivão de Polícia Licença para tratamento 

de saúde
08/08/2018 a 
05/11/2018

8 11592672/2 dAYAnA montEiro 
AguiAr mArtins Assistente de cadastro Licença para tratamento 

de saúde
02/08/2018 a 
10/08/2018

9 1224328/8 ELiAnA AirEs costA Assistente Administrativo Licença para tratamento 
de saúde

02/08/2018 a 
30/09/2018

10 11590785/1 ELLYs ALmEidA 
bArbosA Escrivão de Polícia Licença para tratamento 

de saúde
15/08/2018 a 
13/09/2018

11 752360/1 ErmEnEgiLdo 
brAsiLEiro nEVEs Agente de Polícia Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
21/08/2018 a 
19/10/2018

12 646225/2 gEsiEL rodriguEs do 
rosArio motorista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
19/08/2018 a 
17/09/2018

13 889018/3 iLmAr JorgE coELHo 
siLVA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
13/08/2018 a 
25/08/2018

14 740084/1 JoAo Antonio JosE 
dA rocHA Agente de Polícia Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
31/07/2018 a 
28/09/2018

15 405441/2 JoAo bAtistA 
mArQuEs delegado de Polícia civil Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
02/05/2018 a 
06/05/2018

16 914724/4 JosE ronALdo dE 
Assis Perito Oficial - Área 14 Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
20/08/2018

17 11227834/2 KArinA rodriguEs 
fontinELLE Assistente Administrativo Licença maternidade 10/08/2018 a 

05/02/2019

18 11620536/1 LuciVAn dA siLVA supervisor de suporte e 
operação

Licença para tratamento 
de saúde

24/07/2018 a 
07/08/2018

19 892870/1 mAriA JosE mArtins 
dA siLVA Auxiliar Administrativo Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
15/08/2018 a 
13/09/2018

20 392331/2 mAuricio rAmos 
goncALVEs Agente de Polícia Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
17/05/2018 a 
15/07/2018

21 548951/3 rosiLEnE nunEs dA 
siLVA frAncA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
07/08/2018 a 
05/09/2018

22 794159/1 rubEni JosE dos 
sAntos siLVA Agente de Polícia Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
24/07/2018 a 
09/09/2018

23 981336/1 sAndrA rEginA 
noguEirA mAtos Auxiliar Administrativo Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
21/08/2018 a 
24/08/2018

24 242837/2 sinVAL miguEL dE 
ArAuJo Agente de Polícia Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
17/07/2018 a 
01/08/2018

25 1283057/1 tALitA mirAndA costA 
Lobo Auxiliar Administrativo Licença maternidade 06/08/2018 a 

01/02/2019

26 1050796/2 WEscLEY PHAbio 
ALVEs buEno Agente de Polícia Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
21/08/2018 a 
19/10/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria de cidadania e Justiça

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 371133/4 AnA nunEs dA siLVA Assistente Administrativo Licença para tratamento 
de saúde

09/08/2018 a 
06/11/2018

2 11578815/1 AnnA bEAtriZ costA 
cArdoso técnico em defesa social Licença para tratamento 

de saúde
21/08/2018 a 
04/09/2018

3 11220392/2 cristiAnE rodriguEs 
dE oLiVEirA técnico em defesa social Licença maternidade 18/08/2018 a 

13/02/2019

4 11626852/1 dEusirEnE fErrEirA 
Amorim Agente Administrativo A gestante - inss 08/08/2018 a 

03/02/2019

5 1043927/5 ELdA sAntos 
miLHomEm Assessor Especial Vii A gestante - inss 08/07/2018 a 

03/01/2019

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria do desenvolvimento Econômico, 
ciências, tecnologia, turismo e cultura

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 500024/5 Antonio XAViEr Assessor Especial Xi Aguardando Auxilio doença 
- inss

03/08/2018 a 
17/08/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria do desenvolvimento 
da Agricultura e Pecuária

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 11622555/1 mAriA cELmA 
ribEiro ArAuJo Auxiliar de inspeção - mAPA A gestante - inss 06/08/2018 a 

01/02/2019

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria do meio Ambiente e recursos Hídricos

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 141024/7 mArio robErto 
PombAL rEbELLo Engenheiro Eletricista Licença para tratamento 

de saúde
21/08/2018 a 
04/09/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria do trabalho e Assistência social

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 893368/3 gLEidEs mAriA 
borgEs dA siLVA Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
13/08/2018 a 
11/10/2018

2 452832/1 LuiZ cLAudio 
sAntAnA duArtE Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
10/08/2018

3 920141/2 mAriA EunicE 
cArdoso Pinto Auxiliar Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
21/08/2018 a 
04/09/2018

4 920141/2 mAriA EunicE 
cArdoso Pinto Auxiliar Administrativo Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
28/07/2018 a 
09/08/2018

5 131833/3 mAriA LuciA dos 
sAntos Estatístico Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
11/07/2018 a 
09/08/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria-geral de governo e Articulação 
Politica

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 1005553/2 fErnAndo dE 
morAEs tEiXEirA

operador de 
microcomputador

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

15/08/2018 a 
24/08/2018

2 660283/4 mAriA dAs grAcAs 
ViEirA rocHA Auxiliar de serviços gerais Licença para tratamento 

de saúde
20/08/2018 a 
18/09/2018

3 103321/5 tHALYnE AtAidE 
AZEVEdo frEitAs

Agente de cadastro e 
informação A gestante - inss 02/08/2018 a 

28/01/2019

PALmAs, 06 de setembro de 2018

mArciA bArros VArÃo sAmPAio
gerente de Perícia médica

EXTRATOS DE LICENÇAS MÉDICAS INDEFERIDAS

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 463234/1 AdArLEnE ribEiro 
LimA siLVA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
07/08/2018 a 
05/10/2018

2 916629/1 KArLA KAtiA sousA 
dE Assis cArnEiro Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
01/08/2018 a 
29/09/2018

3 383494/2 LuiZ PErEirA dE 
oLiVEirA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

10/08/2018 a 
08/09/2018

4 1182722/1 mAriA APArEcidA 
mArtins morAis

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

10/08/2018 a 
29/08/2018

5 315142/1 mAriA dE LourdEs 
AntEro PErEirA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento de 
saúde (Prorrogação)

17/07/2018 a 
12/01/2019

6 844461/2 otiLiA cAndido 
mArtins gomEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

14/08/2018 a 
17/08/2018

ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria da saúde

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 465176/2 AngELA mAriA dos 
sAntos tErrA Enfermeiro Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
28/07/2018 a 
26/08/2018

2 859063/2 cArmiLton brito 
ALVEs Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
21/07/2018 a 
19/08/2018

3 855483/1 cELiJAnE AbrEu 
PErEirA fErrEirA Auxiliar de Enfermagem Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
20/07/2018 a 
17/10/2018

4 1043307/1 ELEnitA fErrEirA 
dA siLVA Auxiliar de Enfermagem Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
10/07/2018 a 
07/09/2018

5 352989/1 HELEnA PErEirA dA 
mAtA XAViEr Assistente social Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
07/08/2018 a 
05/09/2018

6 936770/1
mAriA LuZiA 

figuEirEdo motA 
fErnAndEs

Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

24/07/2018 a 
07/08/2018
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ÓrgÃo dE LotAÇÃo: secretaria da segurança Pública

nº mAtrÍcuLA sErVidor cArgo tiPo dE LicEnÇA PErÍodo

1 301600/1 ELiAnE dE JEsus 
tELEs delegado de Polícia civil Licença para tratamento 

de saúde
06/08/2018 a 
17/08/2018

2 11586729/2 HAnnA KrYstinnE 
sAntAnA noguEirA

técnico em suporte e 
operação

Licença para tratamento 
de saúde

14/08/2018 a 
23/08/2018

PALmAs, 06 de setembro de 2018.

mArciA bArros VArÃo sAmPAio
gerente de Perícia médica

SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

PORTARIA Nº 52/GAbSEC, DE 01 DE AGOSTO DE 2018.

A sEcrEtÁriA dA comunicAÇÃo sociAL, no uso de suas 
atribuições, consoante ao disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e Vi da 
constituição do estado do tocantins:

rEsoLVE:

Art. 1º determinar a fruição de 15 (Quinze) dias de férias do 
servidor WHAsHington LuiZ E siLVA matrícula nº 285459-3, repórter 
Fotográfico, no período de 01/08/2018 a 15/08/2018, referente ao período 
aquisitivo de 2017/2018 suspensa pela Portaria nº 37/gAbsEc, de 22 
de junho de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor, retroagindo seus efeitos a 
partir de 01 de agosto de 2018.

gAbinEtE dA sEcrEtÁriA dA comunicAÇÃo sociAL, 
em Palmas, aos 01 dias de agosto de 2018.                        

inácia maria bento Parente franco
secretária da comunicação social

respondendo - Ato nº 934

SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

ERRATA A PORTARIA SECIJU/TO Nº 661, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

Considerando a necessidade de retificação na PORTARIA 
sEciJu/to nº 661/2018, dE 31 dE Agosto dE 2018, no qual constatou-
se erro material no tocante a nomenclatura referente a matrícula do 
servidor para instauração de sindicância administrativa.

tendo em vista, o objetivo da sindicância que é apurar 
irregularidades por parte de seus servidores, respeitando os princípios 
basilares do procedimento administrativo, em especial a legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como os princípios gerais 
do direito relativos ao contraditório e ampla defesa.

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:

determinar a instauração de sindicÂnciA destinada a apurar 
a responsabilidade por parte do servidor de matrícula nº 896527-7, pela 
prática em tese do crime de corrupção.

Art. 1º determinar a instauração de sindicÂnciA, para apurar 
a responsabilidade do servidor de matrícula sob o número 896527-7.

PAssE A constAr:

determinar a instauração de sindicÂnciA destinada a apurar 
a responsabilidade por parte do servidor de matrícula nº 1221876-3, pela 
prática em tese do crime de corrupção.

Art. 1º determinar a instauração de sindicÂnciA, para apurar 
a responsabilidade do servidor de matrícula sob o número 1221876-3.

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

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dE cidAdAniA E JustiÇA, em 
Palmas/to, aos 05 dias do mês de setembro de 2018.

Heber Luís fidelis fernandes
secretário de Estado

PORTARIA SECIJU/TO Nº 667, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

Considerando a Notificação nº 3620.2018 da Procuradoria do 
Trabalho no Município de Araguaína-TO, no qual cientificou o PROCON 
dE ArAguAÍnA, na pessoa de seu representante legal para audiência 
administrativa em 10 de setembro de 2018;

considerando, a impossibilidade do comparecimento do gestor 
da Pasta e, por consequência a necessidade de sua representação;

Considerando, por fim, a conveniência e a oportunidade da 
Administração.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr, a servidora dELÍciA fEitosA fErrEirA, 
diretora de defesa do consumidor, com matrícula sob nº 318878-3, 
para representar a secretaria de cidadania e Justiça, em audiência 
administrativa a ser realizada em 10 de setembro de 2018, às 14h00min 
na sede da Procuradoria do trabalho no município de Araguaína-to, para 
prestar esclarecimentos, firmar Termo de Ajustamento de Conduta que, 
por ventura, vier a ser formalizado.

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dE cidAdAniA E JustiÇA, em 
Palmas/to, aos 05 dias do mês de setembro de 2018.

Heber Luís fidelis fernandes
secretário de Estado

PORTARIA SECIJU/TO Nº 668, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

A sEcrEtAriA dE cidAdAniA E JustiÇA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos i, ii e iV, da constituição 
do Estado e com fulcro na ordem de serviço do Excelentíssimo senhor 
governador e no uso das atribuições que lhe confere Ato governamental 
de nº 579 - NM. Publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de 
abril de 2018, torna público o presente Edital que divulga a convocação 
final para a segunda etapa do concurso público - Curso de Formação 
Profissional, para os candidatos do Cadastro Reserva.

considerando o decreto nº 5.841, de 05 de julho de 2018, que 
regulamenta o Curso de Formação Profissional do Quadro da Defesa 
social - sistema socioeducativo;

considerando a decisão proferida, referente ao mandado de 
segurança sob nº 0019812-74.2018.827.0000 que tramita na Egrégio 
tribunal de Justiça do Estado do tocantins, Palmas-to, gabinete desem. 
Ângela Prudente;

considerando, também, a conveniência e a oportunidade da 
Administração;

rEsoLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo de inscrição da candidata isAbELLA 
stEfAniA dE noVAis LoPEs, matrícula nº 3978231, para o curso de 
Formação Profissional dos servidores integrantes do Quadro da Defesa 
social - sistema socioeducativo, em cumprimento de decisão proferida 
nos autos sob nº 0019812-74.2018.827.0000, referente ao mandado 
de segurança, que tramita na Egrégio tribunal de Justiça do Estado do 
tocantins, Palmas-to, gabinete desem. Ângela Prudente;

Art. 2º A candidata terá o prazo de até 5 dias para fazer a 
matrícula após a publicação desta.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dA cidAdAniA E JustiÇA, em 
Palmas/to, aos 05 de setembro de 2018.

Heber Luís fidelis fernandes
secretário de Estado
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PORTARIA SECIJU/TO Nº 669, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

rEsoLVE:

Art. 1º HomoLogAr o resultado da Avaliação Especial de 
desempenho, do(s) servidor(es) público(s) lotado(s) nesta Pasta, nos 
termos do art. 23 do decreto nº 5.483, de 15 de agosto de 2016, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 4.691, de 24 de agosto de 2016, conforme 
Anexo Único.

Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

cumpra-se.

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dE cidAdAniA E JustiÇA, em 
Palmas/to, aos 05 dias do mês de setembro de 2018.

Heber Luís fidelis fernandes
secretário de Estado

AnEXo Único À PortAriA nº 669, dE 05 dE sEtEmbro dE 2018.

cPf nº funcional servidor (a) número da Etapa nota

709.394.201-63 11220180-1 cLEiton gomEs dE cAmArgo 2 150

045.515.761-82 11220350-1 cLYnton nunEs tomAs 3 147

029.080.911-86 11139455-1 dAniELLA morAEs dE LimA 1 150

969.051.231-53 1073516-3 fAbiAnA tAVArEs gAsPio dos sAntos 3 147

888.542.991-20 11224312-1 gLAuciEnE dE AguiAr AVELino borgEs 2 150

031.046.071-92 11225319-1 ionArA gomEs bArros tAKAHAgAssi 2 150

783.474.831-91 876711-2 JAnEtH dA siLVA E sousA ArAuJo 2 150

918.229.041-53 1033298-3 JosYAnnE concEicYo dELmondEs 2 150

918.229.041-53 1033298-3 JosYAnnE concEicYo dELmondEs 3 150

011.798.821-99 11164522-1 KAroLYnE PinHEiro mArtins dos rEis 3 150

009.430.031-30 73778-3 LAdY dAYAnnE cruZ dA siLVA 2 135

051.087.521-13 11228890-1 LEticiA PErEirA sAntos 3 150

897.597.881-87 1015389-3 LorEnA ribEiro VALAdArEs VErAs 3 144

044.116.101-40 11155299-1 LuAnnA gArciA fErrEirA 2 135

809.607.232-34 11230681-1 mArcus AurELius rodriguEs 2 135

809.607.232-34 11230681-1 mArcus AurELius rodriguEs 3 135

914.017.201-53 11231270-1 mAriZAniA sousA do nAscimEnto 2 150

186.007.432-49 1286226-1 miguEL cArdoso dE oLiVEirA 3 150

762.194.701-25 849203-4 osAniA ViEirA dA siLVA 3 150

790.085.771-00 11233010-1 PEdro PErEirA mAcHAdo 2 150

028.557.911-89 1159909-2 rogErio ribEiro dE souZA 2 150

046.432.381-94 11234822-1 roni gLEbison LirA dos sAntos 2 150

582.583.532-68 696964-5 sHEiLLA cunHA dA LuZ 3 135

653.565.862-72 11235462-1 siLVAnEi gomEs do nAscimEnto 2 150

034.438.391-18 11150734-2 suZY EriKA dE sousA LimA 3 150

617.624.581-87 11235934-1 tAniA rEgE cArnEiro JArdim 2 130

854.133.991-20 1109600-3 ZAnnE tHErrEZE dE cArVALHo noLEto 3 150

PORTARIA SECIJU/TO Nº 677, DE 06 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE cidAdAniA E JustiÇA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos i, ii e iV, da constituição 
do Estado, conforme Ato governamental de nº 579 - nm, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de abril de 2018, e

considerando o Edital de Abertura nº 04/001-2014, publicado 
no diário 4.235, de 15 de outubro de 2014, que convocou o concurso 
público para o provimento de vagas e cargos do quadro da defesa social 
e segurança Penitenciária do Estado do tocantins e prevê a realização 
do curso de formação Profissional para o Sistema Socioeducativo, como 
etapa eliminatória e classificatória;

considerando o decreto nº 5.841, de 05 de julho de 2018, 
que regulamenta o Curso de Formação Profissional para os cargos 
de Assistente socioeducativo, técnico socioeducador e Analista 
socioeducador;

considerando a PortAriA sEciJu/to nº 632, de 15 de agosto 
de 2018 publicada na edição 5.179 do Diário Oficial do Estado, de 17 de 
agosto de 2018, que apresenta o cronograma do curso de formação do 
cadastro de reserva para os cargos de Assistente socioeducativo, técnico 
socioeducador e Analista socioeducador;

considerando a demanda do Processo Administrativo sgd: 
2018/17010/000906, que visa a contratação de professores a fim de 
ministrarem o Curso de Formação Profissional dos candidatos ao cadastro 
de reserva do concurso Público para o provimento dos cargos do quadro 
da defesa social - sistema socioeducativo, o que enseja na necessidade 
dilação do prazo apresentado no referido cronograma;

considerando, também, a conveniência e a oportunidade da 
Administração;

rEsoLVE:

Art. 1º rEtificAr o AnEXo i da PortAriA sEciJu/to nº 632,  
de 15 de agosto de 2018 publicada na edição 5.179 do Diário Oficial do 
Estado, de 17 de agosto de 2018, passando a vigorar, conforme Anexo 
i a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dE cidAdAniA E JustiÇA, em 
Palmas/to, aos 06 dias do mês de setembro de 2018.

Heber Luís fidelis fernandes
secretário de Estado

AnEXo i À PortAriA sEciJu/to nº 677, dE 06 dE sEtEmbro dE 2018.

“AnEXo i À PortAriA sEciJu/to nº 632, dE 15 dE Agosto dE 2018”.

cronogrAmA do curso dE formAÇÃo do cAdAstro rEsErVA

EVEnto - Publicação do cronograma da 2ª Etapa - sistema socioeducativo dAtA/PErÍodo

1 início do curso de formação para os cargos de Assistente socioeducativo, técnico socioeducador e 
Analista socioeducador - Aula inaugural. 14/01/2019

2 fim do curso de formação para os cargos Assistente socioeducativo, técnico socioeducador e Analista 
socioeducador. 13/02/2019

3 Publicação dos locais de prova e horário 05/02/2019

4 Aplicação da Prova objetiva 17/02/2019

5 divulgações do gabarito provisório da prova objetiva 18/02/2019

6 Prazo para interposição de recurso da prova objetiva 19 e 20/02/2019

7 Publicação dos recursos deferidos e indeferidos e gabarito definitivo da prova objetiva 26/02/2019

8 Publicação do resultado final para os cargos de Assistente Socioeducativo, Técnico Socioeducador e 
Analista socioeducador 01/03/2019

EXTRATO DE PORTARIA

nº da Portaria: 643/2018
data da Portaria: 21 de agosto de 2018
nº do Processo: 2018/17010/000947
concedente: secretaria de cidadania e Justiça
ordenador de despesa: Heber Luís fidelis fernandes
nome do suprido: José Américo rosa Júnior
responsáveis pelo Atesto: rafaella dias siqueira
Classificação Orçamentária: 14.122.1160.4291
natureza de despesa: 33.90.30/33.90.39
Valor de Adiantamento: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Programa: manutenção da secretaria de cidadania e Justiça
Ação: coordenação e manutenção dos serviços Administrativos gerais
Prazo de Aplicação: 90 (sessenta) dias
Prazo de Prestação de contas: 30 (trinta) dias

PROCON

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CObRANÇA AMIGÁVEL 
DE MULTA ADMINISTRATIVA Nº 95/2018

A superintendência de Proteção aos direitos do consumidor 
notificA, com fulcro no artigo 48 da Portaria nº 001/2015, os 
devedores das multas administrativas indicados no Anexo a este Edital, 
a comparecerem em sua sede localizada na Quadra 103 norte, Anexo ii,  
Avenida Lo 02, Lotes 57/59, cEP: 77.001-022, Palmas - to, ou entrem 
em contato pelo e-mail: notificacao@procon.to.gov.br para quitarem seus 
débitos com os acréscimos legais ou solicitar o parcelamento previsto 
no artigo 44, sob pena de imediata inscrição na dívida Ativa do Estado 
do tocantins.

Palmas, 05 de setembro de 2018.

WALtEr nunEs ViAnA Junior
superintendente de Proteção aos direitos do consumidor
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AnEXo Único Ao EditAL dE notificAÇÃo dE cobrAnÇA AmigÁVEL

itEm f.A. nomE do fornEcEdor cnPJ

1. 17.001.009.17-0084708 ÁguiA moto PEÇAs 05.477.254/0001-19

2. 17.001.010.08-0024076 AmEricAnAs.com s/A - comÉrcio ELEtrÔnico 02.866.535/0002-56

3. 17.001.004.17-0061334 b2W comPAnHiA digitAL 00.776.574/0013-90

4. 17.001.003.17-0072233 brAdEsco AdministrAdorA dE cArtÕEs dE crÉdito LtdA
EditorA AbriL s.A. 43.199.330/0001-60

5. 17.001.002.15-0011135 consÓrcio nAcionAL VoLKsWAgEn LimitAdA 47.658.539/0001-04

6. 17.001.004.17-0079877 fErPAm com. dE fErrAmEntAs PArAf. E mAQ. LtdA 01.040.887/0003-76

7. 17.001.003.17-0060314 mAPfrE sEguros gErAis s.A. 61.074.175/0001-38

8. 17.001.002.13-0040509 orcoZoL AssEssoriA E consuLtoriA dE cobrAnÇAs LtdA 62.551.486/0001-03

9. 17.001.003.15-0012159 umuArAmA AutomÓVEis LtdA 33.423.930/0001-07

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2018

ProcEsso nº: 2018.3300.000128
intErEssAdo: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária
Assunto: contratação de empresa especializada na aquisição de 
material gráfico e cartões de visita.

o secretário do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária, 
nomeado pelo Ato nº 861 - NM Diário Oficial nº 5.110, dia 11 de Maio de 
2018, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas que lhe confere 
o inciso i, §2º do art. 23 do decreto Estadual nº 5.779, de 05 de fevereiro 
de 2018 e a regulamentação contida no decreto nº 1.124, de 13 de 
fevereiro de 2001, conforme justificativa acostada aos autos do processo 
administrativo nº 2018 33000 000128;

considerando a necessidade desta Pasta na contratação 
de empresa especializada no fornecimento de materiais gráficos com 
a finalidade de atender: a Meta 5 - Publicações: Edição de Boletim 
técnico sobre a cultura da banana, do convênio nº 806421/2014 mAPA/
sEAgro, bem como atender a diretoria de Administração e finanças 
com a aquisição de cartões de visita.

considerando que foram realizados os lançamentos no sistema 
de Compras via Internet - COMPR@S - TO, atendendo ao disposto no 
inciso ii do art. 24 da Lei federal nº 8.666/93 e de forma a cumprir os 
requisitos previstos nos incisos i e ii do art. 32 do decreto Estadual nº 
5.779, de 05 de fevereiro de 2018;

Considerando que o preço foi devidamente justificado e as 
demais informações constantes no presente processo;

rEsoLVE, com fundamento no inciso ii do art. 24 da Lei federal 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, disPEnsAr a licitação em favor 
da empresa:

EmPrEsA: grAficA E EditorA cAPitAL LtdA - mE
cnPJ: 03.444.658/0001-80         fonE: (63) 3225-5937

item descrição un. Qtde. Valor unit. Valor total

1

confecção/impressão/edição de boletins 
técnicos sobre a cultura da banana. capa: 
Papel couchê fosco, Laminação boPP, 
gramatura 250mg, impressão 4/0, com 
uma dobra. Páginas: Papel couchê fosco, 
gramatura 100mg, impressão 4/4, com uma 
dobra.  Acabamento: com dois grampos. 
tamanho: Aberto - 29,5 cm, base) x 21 cm 
(altura). número de páginas: 40 páginas

unid. 500 r$8,50 r$4.250,00

2

cartão de Visita - impressão digital em off-set 
4/4 cores, em papel couchê fosco, gramatura 
de variando entre 300 g/m², formato 8x5 cm, 
acabamento: laminação boPP e verniz uV 
localizado na frente e no verso, conforme 
modelo a ser encaminhado em anexo, tiragem 
mínima de 500 unidades.

unid. 10.000 r$0,25 r$2.500,00

totAL r$6.750,00

gAbinEtE do sEcrEtÁrio, em Palmas - to, aos 31 dias 
do mês de agosto de 2018.

tHiAgo PErEirA dourAdo
secretário de Estado

matricula nº 1241982-3

PORTARIA Nº 60, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo do dEsEnVoLVimEnto dA 
AgricuLturA E PEcuÁriA, no uso de suas atribuições e consoante o 
disposto Ato nº 861 - nm, publicado no d.o.E. nº 5.110, de 11 de maio 
de 2018, resolve:

Art. 1º dEsignAr

a servidora sÔniA APArEcidA dA siLVA AYrEs, Assistente 
Administrativo/fcA-9, matrícula nº 660866-2, cPf nº 546.950.231-72, 
para responder pelo setor de recursos Humanos, desta Pasta.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2018.

g A b i n E t E  d o  s E c r E t Á r i o  d E  E s tA d o  d o 
dEsEnVoLVimEnto dA AgricuLturA E PEcuÁriA, em Palmas, 
aos 03 dias do mês de setembro de 2018.

thiago Pereira dourado
secretário de Estado

PORTARIA Nº 61, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo do dEsEnVoLVimEnto dA 
AgricuLturA E PEcuÁriA, no uso de suas atribuições e consoante o 
disposto Ato nº 861 - nm, publicado no d.o.E. nº 5.110, de 11 de maio 
de 2018, resolve:

Art. 1º dEsignAr

a servidora dÉborA cristiAnE cordEiro PEstAnA, contador/
fcA-10, matrícula nº 839295-1, cPf nº 737.934.854-04, para responder 
pelo setor de contabilidade, desta Pasta.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2018.

g A b i n E t E  d o  s E c r E t Á r i o  d E  E s tA d o  d o 
dEsEnVoLVimEnto dA AgricuLturA E PEcuÁriA, em Palmas, 
aos 03 dias do mês de setembro de 2018.

thiago Pereira dourado
secretário de Estado

PORTARIA Nº 62, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo do dEsEnVoLVimEnto dA 
AgricuLturA E PEcuÁriA, no uso de suas atribuições e consoante o 
disposto Ato nº 861 - nm, publicado no d.o.E. nº 5.110, de 11 de maio 
de 2018, resolve:

Art. 1º dEsignAr

a servidora nAdiA ALVEs dE brito diAs, gerente de convênios, 
contratos e Patrimônio dAi-1, matrícula nº 1214578-3, cPf nº 
821.688.651-91, para responder pelo setor de Almoxarifado, desta Pasta.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 03 de setembro de 2018.

g A b i n E t E  d o  s E c r E t Á r i o  d E  E s tA d o  d o 
dEsEnVoLVimEnto dA AgricuLturA E PEcuÁriA, em Palmas, 
aos 03 dias do mês de setembro de 2018.

thiago Pereira dourado
secretário de Estado

PORTARIA Nº 63, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo do dEsEnVoLVimEnto dA 
AgricuLturA E PEcuÁriA, no uso de suas atribuições e consoante o 
disposto Ato nº 861 - nm, publicado no d.o.E. nº 5.110, de 11 de maio 
de 2018, resolve:

Art. 1º dEsignAr

o servidor mArcos diAs PAEs, Assessor Especial Vii - AE-7, matrícula 
nº 1235303-4, cPf nº 941.788.521-91, para responder pelo setor de 
transporte, desta Pasta.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 03 de setembro de 2018.

g A b i n E t E  d o  s E c r E t Á r i o  d E  E s tA d o  d o 
dEsEnVoLVimEnto dA AgricuLturA E PEcuÁriA, em Palmas, 
aos 03 dias do mês de setembro de 2018.

thiago Pereira dourado
secretário de Estado
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2018/DGP
republicada para correção

A secretário do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária, 
por meio da diretoria de gestão de Projetos, no uso de suas atribuições 
legais e prerrogativas que lhe confere o art. 42 da constituição 
Estadual, autoriza a empresa construtorA JArdim LtdA cnPJ: 
00.123.661/0001-04, a dar início aos serviços de “construÇÃo dE 
mAtAdouro frigorÍfico dE boVinos PArA AtÉ 50 (cinQuEntA) 
cAbEÇAs, nos municÍPios dE noVo Acordo E PontE ALtA 
do bom JEsus”, na execução do subcomponente: fomEnto 
do dEsEnVoLVimEnto LocAL E rEgionAL do ProJEto dE 
dEsEnVoLVimEnto rEgionAL intEgrAdA E sustEntÁVEL do 
EstAdo do tocAntins - Pdris, em conformidade com o contrato nº 
64/2018, com recursos do contrato de empréstimo Nº 8185-BR, firmado 
entre o banco mundial e o Estado do tocantins.

Palmas, 07 de agosto de 2018.

thiago Pereira dourado
secretário de Estado

EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 63/2018

Processo nº: 2018.33000.000122
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio itAPirAtins
cnPJ: 37.425.683/0001-39

constitui objeto da presente cessão de uso de trator e 
implementos Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento 
da agricultura familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do 
Município de Itapiratins - TO, devidamente identificado(s) e avaliado(s) 
na(s) guiA(s) dE moVimEntAÇÃo dE bEm PAtrimoniAL (gmbP) 
nº 66, fls. 36, do dia 11 de julho de 2018, avaliados no valor total de R$ 
191.894,00 (cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa quatro reais).

itEm EsPEcificAÇÃo PAtrimÔnio EstAdo dE 
consErVAÇÃo

01

01(um) trator agrícola de Pneus, marca John deere, Ano fab. 2017 - modelo 5075E, 
motor a diesel, potência de 75cV, tração 4x4, série nº PY3029t266338, com estrutura 
de proteção, sistema hidráulico com levante de 3 pontos, tomada de força independente, 
controle remoto independente, estrutura anticapotamento (EPcc), chassis nº 
ibm5075EPJ4005415, cor verde.

A54685 noVo

02 01(uma) grade aradora com controle remoto, cor verde, modelo gAicr, 12x24x6.00mm, 
marca Piccin, compatível com trator de potência mínima 75cV, com nº cHAssis: 1800940. A54788 noVo

03 01(uma) carreta agrícola com pneus, com carroceria metálica 2 eixos, capacidade 4 
toneladas, cor verde, marca fachini, nº de produção: 15991793, com nº cHAssis: 0J00094; A54823 noVo

04 01(um) trator agrícola new Holland, mod. tt4030,cHAssi-HccZ4030Kdcg14828 
motor 75cV nº118820n, sÉriE- t75cr405813 Ano 2013, cor AZuL; 394113 bom

05 01(uma) grade aradora com engate de arrasto, marca kohler, controle remoto, mod.gac-
245,14 discos de 26”, s/nº de serie, ano 2013, cor vermelha; 394351 bom

06
01(um) distribuidor de calcário e fertilizante de arrasto, marca iPAcoL, modelo dsE 3500 
rs-16 capacidade de 3.500t, duplo disco, 1 eixo e 2 rodas, com transmissão na tomada 
de força do trator, n º de serie iP131016637, cor vermelho, ano 2013

394442 bom

07 01(uma) plantadora Adub. direto, modelo PLt 4 linhas, espaçamento entre linhas de 50 
cm, marca KoHLEr, numEro dE sEriE 13/10033. 395077 bom

Vigência: 31 de dezembro de 2020
data da Assinatura: 16 de julho de 2018
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e marcio 
Pinheiro rodrigues - Prefeito municipal.

EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 36/2018

Processo nº: 2018.33000.000101
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio cHAPAdA dE ArEiA
cnPJ: 01.625.984/0001-69
constitui objeto da presente cessão de uso de trator e implementos 
Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento da 
agricultura familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do 
Município de Chapada de Areia -TO, devidamente identificado(s) e 
avaliado(s) na(s) minuta de guiA(s) dE moVimEntAÇÃo dE bEm 
PATRIMONIAL (GMBP) nº 42, fls. 37, do dia 26 de junho de 18, avaliados 
no valor total de r$ 93.894,00 (noventa e três mil, oitocentos e noventa 
e quatro reais).

itEm EsPEcificAÇÃo PAtrimÔnio EstAdo dE 
consErVAÇÃo

01

01(um) trator agrícola de Pneus, marca John deere, Ano fab. 2017 - modelo 
5075E, motor a diesel, potência de 75cV, tração 4x4, série nº PY3029t262389, 
com estrutura de proteção, sistema hidráulico com levante de 3 pontos, tomada 
de força independente, controle remoto independente, estrutura anticapotamento 
(EPcc), chassis nº ibm5075EHH4005323, cor verde.

A54616 noVo

02
01(uma) grade aradora com controle remoto, cor verde, modelo gAicr, 
12x24x6.00mm, marca Piccin, compatível com trator de potência mínima 75cV, 
com nº cHAssis: 1801092

A54772 noVo

03
01(uma) carreta agrícola com pneus, com carroceria metálica 2 eixos, 
capacidade 4 toneladas, cor verde, marca fachini, nº de produção: 15991898, 
com nº cHAssis: 0J00127

A54884 noVo

Vigência: 31 de dezembro de 2020
data da Assinatura: 10 de julho de 2018
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e maria de 
Jesus barros Varão - Prefeita municipal.

EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 42/2018

Processo nº: 2018.33000.000213
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio duErÉ
cnPJ: 01.351.667/0001-00
constitui objeto da presente cessão de uso de trator e implementos 
Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento da 
agricultura familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do 
Município de Dueré-TO, devidamente identificado(s) e avaliado(s) na(s) 
minuta de guiA(s) dE moVimEntAÇÃo dE bEm PAtrimoniAL (gmbP) 
nº 54, fls. 49/50, do dia 03 de julho de 18, avaliados no valor total de R$ 
329.544,00 (trezentos e vinte e nove mil quinhentos e quarenta e quatro 
reais).

itEm EsPEcificAÇÃo PAtrimÔnio EstAdo dE 
consErVAÇÃo

01

01(um) trator agrícola de Pneus, marca John deere, Ano fab. 2017 - modelo 
5075E, motor a diesel, potência de 75cV, tração 4x4, série nº PY3029t264177, 
com estrutura de proteção, sistema hidráulico com levante de 3 pontos, tomada 
de força independente, controle remoto independente, estrutura anticapotamento 
(EPcc), chassis nº ibm5075EAJ44005373, cor verde.

A54623 noVo

02
01(uma) grade aradora com controle remoto, cor verde, modelo gAicr, 
12x24x6.00mm, marca Piccin, compatível com trator de potência mínima 75cV, 
com nº cHAssis: 1801096

A54762 noVo

03
01(uma) carreta agrícola com pneus, com carroceria metálica 2 eixos, 
capacidade 4 toneladas, cor verde, marca fachini, nº de produção: 15991726, 
com nº cHAssis: 0J00072;

A54708 noVo

04
01(um)  t ra tor  agr íco la  new Hol land,  mod.  tt4030,cHAssi-
HccZ4030cdcg15408 motor 75cV nº119780n, sÉriE- t75cr405782 
Ano 2013, cor AZuL;

394031 noVo

05
01(um)  t ra tor  agr íco la  new Hol land,  mod.  tt4030,cHAssi-
HccZ4030Edcg17626 motor 75cV nº121142n, sÉriE- t75cr405950 
Ano 2013, cor AZuL;

394176 noVo

06 01(uma) grade aradora com engate de arrasto, marca kohler, controle remoto, 
mod.gac-245,14 discos de 26”, s/nº de serie, ano 2013, cor vermelha; 394032 noVo

07 01(uma) grade aradora com engate de arrasto, marca kohler, controle remoto, 
mod.gac-245,14 discos de 26”, s/nº de serie, ano 2013, cor vermelha; 394374 noVo

06
01(um) distribuidor de calcário e fertilizante de arrasto, marca iPAcoL, modelo 
dsE 3500 rs-16 capacidade de 3.500t, duplo disco, 1 eixo e 2 rodas, com 
transmissão na tomada de força do trator, n º de serie iP131016647, cor 
vermelho, ano 2013

394639 bom

07
01(um) distribuidor de calcário e fertilizante de arrasto, marca iPAcoL, modelo 
dsE 3500 rs-16 capacidade de 3.500t, duplo disco, 1 eixo e 2 rodas, com 
transmissão na tomada de força do trator, n º de serie iP131016718, cor 
vermelho, ano 2013

394605 noVo

08 01(uma) plantadora Adub. direto, modelo PLt 4 linhas, espaçamento entre linhas 
de 50 cm, marca KoHLEr, numEro dE sEriE 13/9976 394954 bom

09
01(um) distribuidor de calcário e fertilizante de arrasto, marca iPAcoL, modelo 
dsE 3500 rs-16 capacidade de 3.500t, duplo disco, 1 eixo e 2 rodas, com 
transmissão na tomada de força do trator, n º de serie iP131016647, cor 
vermelho, ano 2013

394639 bom

10
01(uma) roçadeira de arrasto marca baldan, modelo rAc- 1700, com 1,70 m de 
largura de corte com transmissão por correia, roda de ferro com acionamento 
através de tomada de força do trator, nº de serie 60301068004003, ano 
2013, cor azul ;

394706 noVo

09
01(um) pulverizador agrícola de barras, marca IMEP, fixação em 3 pontos, com 
monojet e bico de aço inox, faixa de aplicação de 9,5 metros, espaçamento 
entre bicos 50 cm, tanque de 400 litros, modelo im 400, nº dE sEriE 1310010.

394852 noVo

10 01(uma) plantadora Adub. direto, modelo PLt 4 linhas, espaçamento entre linhas 
de 50 cm, marca KoHLEr, numEro dE sEriE 13/9930 394948 bom

11
01(um) distribuidor de calcário e fertilizante de arrasto, marca iPAcoL, modelo 
dsE 3500 rs-16 capacidade de 3.500t, duplo disco, 1 eixo e 2 rodas, com 
transmissão na tomada de força do trator, n º de serie iP131016650, cor 
vermelho, ano 2013

394631 bom

Vigência: 31 de dezembro de 2020
data da Assinatura: 16 de julho de 2018
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e Valdeni 
Pereira de carvalho - Prefeito municipal.

EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 103/2018

tErmo dE cEssÃo dE uso nº 103/2018
Processo nº: 2018.33000.000212
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
cessionário: municÍPio dE diAnÓPoLis - to
cnPJ: 01.138.957/0001-61
constitui objeto da presente cessão de uso de trator e implementos 
Agrícolas, abaixo relacionados, para apoiar o desenvolvimento da 
agricultura familiar, atendendo aos pequenos produtores rurais do 
Município de Dianópolis - TO, devidamente identificado(s) e avaliado(s) 
na(s) minuta de guiA(s) dE moVimEntAÇÃo dE bEm PAtrimoniAL 
(GMBP) nº 91, fls. 35/36, do dia 21de agosto de 18, avaliados no valor 
total de r$ 365.985,39 (trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e 
oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos).
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itEm EsPEcificAÇÃo PAtrimÔnio EstAdo dE 
consErVAÇÃo

01

01(um) trator agrícola de Pneus, marca John deere, Ano fab. 2017 - modelo 
5075E, motor a diesel, potência de 75cV, tração 4x4, série nº PY3029t265874, 
com estrutura de proteção, sistema hidráulico com levante de 3 pontos, tomada 
de força independente, controle remoto independente, estrutura anticapotamento 
(EPcc), chassis nº ibm5075EPJ4005396, cor verde.

A54650 noVo

02
01(uma) grade aradora com controle remoto, cor verde, modelo gAicr, 
12x24x6.00mm, marca Piccin, compatível com trator de potência mínima 75cV, 
com nº cHAssis: 1801091.

A54758 noVo

03
01(uma) carreta agrícola com pneus, com carroceria metálica, cor azul, marca 
iAc, com chassi em aço carbônico, com capacidade de 4 toneladas com 
número de serie 0977

A54957 noVo

04

01(um) trator agrícola de Pneus, marca John deere, Ano fab. 2017 - modelo 
5075E, motor a diesel, potência de 75cV, tração 4x4, série nº PY3029t25852, 
com estrutura de proteção, sistema hidráulico com levante de 3 pontos, tomada 
de força independente, controle remoto independente, estrutura anticapotamento 
(EPcc), chassis nº ibm5075EPJ4005456, cor verde.

A54686 noVo

05
01(uma) grade aradora com controle remoto, cor verde, modelo gAicr, 
12x24x6.00mm, marca Piccin, compatível com trator de potência mínima 75cV, 
com nº cHAssis: 1800929.

A54794 noVo

06
01(uma) carreta agrícola com pneus, com carroceria metálica 2 eixos, capacidade 
4 toneladas, cor verde, marca fachini, nº de produção: 15991960, com nº 
cHAssis: 0J00142;

A54899 noVo

07
01(um) t rator  agr ícola new Hol land,  mod. tccZ4030,cHAssi-
Vdcg157080motor 75cV nº119299n, sÉriE- t75cr405847 Ano 2013, 
cor AZuL;

394229 bom

08
01(um) t rator  agr ícola new Hol land,  mod. tccZ4030,cHAssi-
Vdcg157080motor 75cV nº119299n, sÉriE- t75cr16922 Ano 2013, 
cor AZuL;

394153 bom

09 01(uma) grade aradora com engate de arrasto, marca kohler, controle remoto, mod.
gac-245,14 discos de 26”, s/nº de serie, ano 2013, cor vermelha; 394276 bom

10 01(uma) grade aradora com engate de arrasto, marca kohler, controle remoto, 
mod.gac-245,14 discos de 26”, s/nº de serie, ano 2013, cor vermelha; 394359 bom

11

01(um) distribuidor de calcário e fertilizante de arrasto, marca iPAcoL, modelo 
dsE 3500 rs-16 capacidade de 3.500t, duplo disco, 1 eixo e 2 rodas, com 
transmissão na tomada de força do trator, n º de serie iP1311016774, cor 
vermelho, ano 2013

394515 noVo

12

01(um) distribuidor de calcário e fertilizante de arrasto, marca iPAcoL, modelo 
dsE 3500 rs-16 capacidade de 3.500t, duplo disco, 1 eixo e 2 rodas, com 
transmissão na tomada de força do trator, n º de serie iP131016707, cor 
vermelho, ano 2013

394623 noVo

13 01(uma) plantadora Adub. direto, modelo PLt 4 linhas, espaçamento entre linhas 
de 50 cm, marca KoHLEr, numEro dE sEriE 13/10064 395089 noVo

14 01(uma) plantadora Adub. direto, modelo PLt 4 linhas, espaçamento entre linhas 
de 50 cm, marca KoHLEr, numEro dE sEriE 13/10014 395022 noVo

Vigência: 31 de dezembro de 2020
data da Assinatura: 31 de agosto de 2018
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e gleibson 
moreira de Almeida - Prefeito municipal.

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLAbORAÇÃO Nº 02/2016

4º termo Aditivo ao termo de colaboração nº 02/2016.
Processo nº: 2016.3300.000187.
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
convenente: sindicato rural de Palmeirópolis - to.
cnPJ nº: 13.707.332/0001-52
objeto do Aditivo: o presente termo tem por objeto a prorrogação de ofício 
da vigência do termo de colaboração nº 02/2016 para o dia 01 de maio 
de 2019, em decorrência do atraso na liberação de recursos financeiros, 
conforme cronograma detalhado constante do Plano de trabalho, incluso 
do processo nº 2016.3300.000187
data de Assinatura: 30 de janeiro de 2018.
Vigência: 31 de agosto de 2018
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de desenvolvimento 
da Agricultura e Pecuária; francisco Leati - Presidente sindicato rural 
de Palmeirópolis.

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 09/2016

4º tErmo AditiVo Ao conVÊnio nº 09/2016
Processo nº: 2016.3300.000143
concedente: secretaria do desenvolvimento da Agricultura e Pecuária.
cnPJ: 25.089.137/0001-95
convenente: sindicato rural de formoso do Araguaia.
cnPJ: 02.065.530/0001-43
objeto: o presente tErmo tem por objeto a prorrogação de ofício da 
vigência do convênio nº 09/2016 para o dia 03 de abril de 2019 em 
decorrência do atraso na liberação de recursos financeiros previsto para 
maio do ano de 2016, conforme cronograma detalhado constante do Plano 
de trabalho, incluso do processo nº 2016.3300.000143.
Vigência: 03 de abril de 2019
data da Assinatura: 31 de agosto de 2018.
signatários: thiago Pereira dourado - secretário de Estado e Eurípedes 
martins da costa - Presidente do sindicato rural de formoso do Araguaia.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E ESPORTES

PORTARIA-SEDUC Nº 2554, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

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

considerando a necessidade da contratação de empresa 
especializada em venda e entrega de vales transporte, no valor estimado 
de r$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme 
Memorando nº 05/SEDUC/DGDP, às fls. 02 do Processo Administrativo 
nº 2018/27000/006294;

Considerando o Despacho Nº 167/2018 às fls. 73, da Assessoria 
Jurídica desta secretaria, externando a inexigibilidade de licitação para 
contratação de empresa especializada em venda e entrega de vales 
transporte, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93.

Considerando o Parecer “SCE” nº 226/2018, às fls 77-85 Da 
subprocuradoria de consultoria Especial - Procuradoria-geral do Estado 
- PgE, manifestando-se pela possibilidade jurídica do procedimento 
de realização de despesa por meio de inexigibilidade de licitação, com 
fundamento no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93.

rEsoLVE:

dEcLArAr A inEXigibiLidAdE dE LicitAÇÃo, com base no artigo 25,  
caput, da Lei federal nº 8.666/1993, para contratação de empresa 
especializada em venda e entrega de vales transporte, cuja despesa será 
consignada por conta do Programa de trabalho nº 1100 - manutenção e 
gestão do Poder Executivo, Ação nº 2209 - coordenação e manutenção 
dos serviços Administrativos gerais, Elemento de despesa 3.3.90.39, 
fonte 0101.

nomE cnPJ VALor EstimAdo

sindicato das Empresas de transporte coletivo rodoviário urbano de Passageiros dos 
municípios do Estado do tocantins - sEturb 38.132.932/0002-41 r$ 1.500.000,00

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2721, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

rEmoVEr, a pedido

ALinE APArEcidA noguEirA ALbuQuErQuE, matrícula nº 77851-3, 
cPf: 010.516.451-82, Professora da Educação básica, com lotação na 
Escola Estadual santa genoveva, no município de Augustinópolis, para a 
centro de Educação La salle - convênio, no mesmo município, vinculada 
a diretoria regional de Educação de Araguatins, com carga horária de 
180 horas mensais, a partir de 05 de setembro de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2722, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

rEmoVEr, a pedido

EudinA PErEirA dA siLVA, matrícula nº 1026615-6, cPf: 911.270.331-15,  
Professora da Educação básica, com lotação na Escola Estadual 
Professora Elizangela glória cardoso, no município de Palmas, para a 
diretoria regional de Educação de Palmas, com carga horária de 180 
horas mensais, a partir de 03 de setembro de 2018.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes
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PORTARIA-SEDUC Nº 2724, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

rEmoVEr, a pedido

JErEmiAs PErEirA dA siLVA, matrícula nº 526323-3, cPf: 
419.604.401-87, Professor da Educação básica, com lotação no centro de 
Ensino médio félix camoa, no município de Porto nacional, para a Escola 
Estadual custodia da silva Pedreira, no mesmo município, vinculada a 
diretoria regional de Educação de Porto nacional, com carga horária de 
180 horas mensais, a partir de 1º de agosto de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2725, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

rEVogAr

a PortAriA-sEduc nº 2471, de 10 de agosto de 2018, publicada na 
Edição do Diário Oficial do Estado Nº 5.176, de 14 de agosto de 2018, 
que removeu a Professora da Educação básica, JosiniAnA nunEs dA 
siLVA, matrícula nº 953122-3, para o colégio Estadual Agropecuário de 
natividade, vinculado a  diretoria regional de Educação de Porto nacional, 
a partir de 06 de agosto de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2726, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

rEmoVEr, a pedido

mAriA LuciA Antonio goncALVEs, matrícula nº 11187069-1, cPf: 
025.307.271-98, Assistente Administrativo, com lotação no colégio 
Estadual doutor Quintiliano da silva, no município de natividade, para a 
Escola Estadual José damasceno Vasconcelos, no município de miracema 
do tocantins, vinculada a diretoria regional de Educação de miracema 
do tocantins, com carga horária de 180 horas mensais, a partir de 04 de 
setembro de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2727, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

rEtificAr

a PortAriA-sEduc nº 1395, de 09 de maio de 2018, publicada na 
Edição do Diário Oficial do Estado nº 5.109, de 10 de maio de 2018, que 
removeu a Professora normalista fErnAndA dE figuErEdo fiALHo, 
matrícula nº 830139-2, cPf: 717.123.211-53, a seguir.

onde se lê: Leia-se:

com carga horária de 180 horas mensais com carga horária de 90 horas mensais

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2728, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

rEmoVEr, a pedido

ELdEr PitA ArrudA, matrícula nº 626512-3, cPf: 515.632.231-04, 
motorista, com lotação na Apae -Escola Especial raios de Luz - convênio, 
no município de Araguaína, para a diretoria regional de Educação de 
Araguaína, com carga horária de 180 horas mensais, a partir de 03 de 
setembro de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2729, DE 05 DE AGOSTO DE 2018.

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

susPEndEr

as férias legais de LorEnA PErEirA dA cunHA cArVALHo, matrícula 
nº 1248146-4, cPf nº 011.749.681-25, Professora da Educação básica, 
previstas para o período de 01 a 30-07-2018, referentes ao período 
aquisitivo de 01-07-2017 a 30-06-2018, em razão de concessão de Licença 
maternidade no mesmo período, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 
data oportuna e não prejudicial ao serviço público e à servidora.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2730, DE 05 DE AGOSTO DE 2018.

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

susPEndEr

as férias legais de AndrEiA fErnAndEs E siLVA, matrícula nº 973789-2,  
cPf nº 859.549.771-00, Professora da Educação básica, previstas para o 
período de 01 a 30-07-2018, referentes ao período aquisitivo de 25-06-2017  
a 24-06-2018, em razão de concessão de Licença maternidade no mesmo 
período, assegurando-lhe o direito de fruí-las em data oportuna e não 
prejudicial ao serviço público e à servidora.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2731, DE 5 DE AGOSTO DE 2018.

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

dEsignAr

mAriA do socorro rocHA E siLVA, matrícula nº 888002-4, cPf nº 
792.398.621-53, Professora da Educação básica, para exercer a função 
de Assessor de gestão de Pessoas, da diretoria regional de Educação 
de Paraíso do tocantins, no município de Paraíso do tocantins, a partir 
de 23 de fevereiro de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2732, DE 05 DE AGOSTO DE 2018.

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

disPEnsAr

gLoriA mAriA AQuino botELHo, matrícula nº 543709-2, cPf nº 
435.526.921-34, Professora da Educação básica, da função de Assessora 
de gestão de Pessoas, da diretoria regional de Educação de Paraíso 
do tocantins, no município de Paraíso do tocantins, a partir de 23 de 
agosto de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2733, DE 05 DE AGOSTO DE 2018.

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

dEsignAr

EdiVALdo robErto dA siLVA, matrícula nº 704640-3, cPf nº 
588.420.551-15, Professor da Educação básica, para responder pela 
função de secretário geral, da Escola Estadual Joana medeiros, no 
município de Ponte Alta do tocantins, vinculado à diretoria regional de 
Educação de Porto nacional, a partir de 7 de agosto de 2018.

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes
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PORTARIA-SEDUC Nº 2734, DE 05 DE AGOSTO DE 2018.

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

rEtificAr

a PortAriA-sEduc nº 1537, de 24 de maio de 2017, publicada na 
Edição nº 4.883, do Diário Oficial do Estado, que determinou a fruição 
de férias ao servidor ronÃ ALVEs mArtins, matrícula funcional nº 
721946-1, Professor normalista, a seguir:

onde se lê: Leia-se:

15 a 29 de maio de 2018 15 a 19 de maio de 2018

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2735, DE 05 DE AGOSTO DE 2018.

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

dEsignAr

KismEn sousA dE mELo bArbosA, matrícula nº 11228091-1, cPf 
nº 924.565.291-20, Assistente Administrativo, para responder pela função 
de diretor, do colégio Estadual david barbosa rolins, no município 
de marianópolis, não ensejando ao vencimento qualquer adicional 
pecuniário, durante o período de 15 de agosto a 13 de setembro de 2018, 
em substituição a sua titular normEidE romAo dA siLVA sAntos, 
matrícula nº 1092650-2, que se afastará por motivo de concessão de 
Licença para tratamento de saúde no mesmo período.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2736, DE 05 DE AGOSTO DE 2018.

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

dEtErminAr

a fruição de férias a morgAnA nunEs tAVArEs gomEs, requisitada, 
matrícula funcional nº 11458763-1, cPf: 575.439.171-49, no período de 
21-06 a 20-07-2018, relativas ao período aquisitivo de 03-03-2014 a 02-
03-2015, suspensas pela PortAriA-sEduc nº 838, de 24 de abril de 
2015, publicada na Edição nº 4.363, do Diário Oficial do Estado.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2737, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

disPEnsAr

dinALmi cArLos dE mAtos, matrícula nº 325445-4, cPf nº 
257.462.353-34, Professora da Educação básica, da função de secretária-
geral, do centro de Ensino médio benjamim José de Almeida, no 
município de Araguaína, vinculado à diretoria regional de Educação de 
Araguaína, a partir de 27 de agosto de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2738, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEtErminAr

a fruição de férias a LuiZ do cArmo sAntAnA, Auxiliar de serviços 
gerais, matrícula funcional nº 11559977-1, cPf: 760.654.211-20, no 
período de 01 a 30-10-2018, relativas ao período aquisitivo de 17-01-2017 
a 16-01-2018, suspensas pela PortAriA-sEduc nº 2315, de 25 de 
julho de 2018, publicada na Edição nº 5.165, do Diário Oficial do Estado.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2739, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

susPEndEr

as férias legais de sEVErino robErto dE LimA, matrícula nº 606811-2, 
cPf nº 491.831.254-34, Professor da Educação básica, previstas para o 
período de 20-08 a 13-09-2018, referentes ao período aquisitivo de 03-
07-2016 a 02-07-2017, em razão de imperiosa continuidade no exercício 
de suas funções, assegurando-lhe o direito de fruí-las em data oportuna 
e não prejudicial ao serviço público e ao servidor.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2740, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

intErromPEr

no período de 26-08 a 02-09-2018, as férias legais de ELisAngELA dos 
sAntos mEnEZEs, matrícula nº 704419-2, cPf nº 588.076.405-20,  
Professora da Educação básica, previstas para o período de 14-08 a 
02-09-2018, referentes ao período aquisitivo de 05-08-2016 a 04-08-
2017, em razão de imperiosa continuidade no exercício de suas funções, 
assegurando-lhe o direito de fruí-las em data oportuna e não prejudicial 
ao serviço público e à servidora.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2741, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEtErminAr

a fruição de férias a rosA mAriA mAciEL dA siLVA, Professora da 
Educação básica, matrícula funcional nº 465851-2, cPf: 370.800.591-00,  
no período de 30-08 a 15-09-2018, relativas ao período aquisitivo de 12-06-
2014 a 11-06-2015, suspensas pela PortAriA-sEduc nº 1413, de 29 de 
junho de 2015, publicada na Edição nº 4.405, do Diário Oficial do Estado.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2742, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

giLVAn dA siLVA ALmEidA, matrícula nº 1114808-1, cPf nº 001.409.273-52,  
Professor da Educação básica, para responder pela função de secretário 
geral, da Escola Estadual maria dos reis Alves barros, no município de 
Palmas, vinculado à diretoria regional de Educação de Palmas, a partir 
de 22 de agosto de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2744, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nos períodos, 
cargas horárias e lotações especificadas, em substituição às respectivas 
titulares que se afastaram, por motivo de Licença ou remanejamento 
de função, nas unidades Escolares vinculadas à diretoria regional de 
Educação de Araguaína.
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1. AdriAnA mArciA PAZoto, matrícula nº 1174355-1, cPf: 
098.219.368-81, Professor da Educação básica, para ministrar 32 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 10 de setembro de 2018, em 
substituição à servidora AndrEA rodriguEs duArtE, matrícula nº 
1194020-1, cPf: 589.002.171-00, Professor da Educação básica, lotada 
no colégio Estadual campos brasil, no município de Araguaína, por motivo 
de Licença por motivo de doença em Pessoa da família;

2. dALZirEnE PErEirA dE sousA, matrícula nº 373956-3, cPf: 
295.695.751-15, Professor da Educação básica, para ministrar 32 horas 
aulas mensais, no período de 06 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
em substituição à servidora cArLA JAcQuELLinnE cruZ ribEiro, 
matrícula nº 314265-2, cPf: 247.532.703-00, Professor da Educação 
básica, lotada na Escola Estadual modelo, no município de Araguaína, 
por motivo de remanejamento de função;

3. JoAo oLiVEirA LEitE, matrícula nº 792631-2, cPf: 648.563.721-49, 
Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas aulas mensais, 
no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, em substituição 
à servidora AndrEiA fErnAndEs E siLVA, matrícula nº 973789-2, 
cPf: 859.549.771-00, Professor da Educação básica, lotada no centro 
de Ensino médio cabo Aparício Araújo Paz, no município de Ananás, por 
motivo de Licença gestante;

4. nEumA mAriA ArAuJo coELHo, matrícula nº 626561-1, cPf: 
515.637.031-49, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
em substituição à servidora AndrEiA fErnAndEs E siLVA, matrícula 
nº 973789-2, cPf: 859.549.771-00, Professor da Educação básica, lotada 
no centro de Ensino médio cabo Aparício Araújo Paz, no município de 
Ananás, por motivo de Licença gestante;

5. siLVAni dA cruZ mArtins bEZErrA, matrícula nº 757229-2, cPf: 
623.770.601-10, Professor normalista, para ministrar 58 horas aulas 
mensais, no período de 1º de agosto a 10 de setembro de 2018, em 
substituição à servidora AndrEA rodriguEs duArtE, matrícula nº 
1194020-1, cPf: 589.002.171-00, Professor da Educação básica, lotada 
no colégio Estadual campos brasil, no município de Araguaína, por motivo 
de Licença por motivo de doença em Pessoa da família;

6. soniA AZEVEdo dE JEsus, matrícula nº 582727-5, cPf: 
472.673.801-15, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
em substituição à servidora cArLA JAcQuELLinnE cruZ ribEiro, 
matrícula nº 314265-2, cPf: 247.532.703-00, Professor da Educação 
básica, lotada na Escola Estadual modelo, no município de Araguaína, 
por motivo de remanejamento de função.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2745, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

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

1. AnA JuLiA dourAdo dE sousA LuZ, matrícula nº 424848-1, cPf: 
336.512.641-49, Professor da Educação básica, para ministrar 26 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no centro de 
Ensino médio Paulo freire, no município de Araguaína;

2. AngELA mAriA frEirE siLVEirA, matrícula nº 123356-1, cPf: 
029.056.154-00, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Paroquial são miguel - convênio, no município de Xambioá;

3. bEnEditA mAriA do nAscimEnto, matrícula nº 483105-1, cPf: 
385.414.401-68, Professor normalista, para ministrar 51 horas aulas 
mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no 
colégio Estadual Professora Juliana barros, no município de Xambioá;

4. ELton ViEirA guimArAEs, matrícula nº 1036777-2, cPf: 
922.077.901-34, Professor da Educação básica, para ministrar 83 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual marechal rondon, no município de Araguaína;

5. frAncisco rAimundo gomEs, matrícula nº 364980-4, cPf: 
288.860.461-20, Professor da Educação básica, para ministrar 51 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual marechal rondon, no município de Araguaína;

6. Hugo noVAEs mEdrAdo sAntos, matrícula nº 437170-3, cPf: 
347.700.031-53, Professor da Educação básica, para ministrar 26 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual marechal rondon, no município de Araguaína;

7. JArbEnEdEs mArtins bAtistA, matrícula nº 629768-2, cPf: 
520.461.251-34, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual marechal rondon, no município de Araguaína;

8. KLEbEr ViEirA durAEs, matrícula nº 790373-7, cPf: 645.427.501-91,  
Professor normalista, para ministrar 38 horas aulas mensais, no período 
de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na Escola Estadual João 
guilherme Leite Kunze, no município de Araguaína;

9. mArciA rEginA siLVA frEitAs, matrícula nº 902965-2, cPf: 
803.800.691-72, Professor da Educação básica, para ministrar 26 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no centro de Ensino médio benjamim José de Almeida, no município de 
Araguaína;

10. mArinEidE bArbosA dA siLVA, matrícula nº 966190-1, cPf: 
853.037.551-34, Professor da Educação básica, para ministrar 12 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual Professora Juliana barros, no município de Xambioá;

11. sEVErino ALVEs dA siLVA fiLHo, matrícula nº 665281-2, cPf: 
549.608.861-53, Professor da Educação básica, para ministrar 46 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual Professora Juliana barros, no município de Xambioá.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2746, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e período especificado, para atender o Projeto 
#tÔnoEnEm,.

1. ALEssAndrA soArEs brAndAo sAntos, matrícula nº 779160-2, 
cPf: 642.362.691-04, Professor da Educação básica, para ministrar 4 
horas aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no colégio 
dom orione - convênio, no município de tocantinópolis;

2. Antonio AdAiLton siLVA, matrícula nº 294990-2, cPf: 228.679.882-68,  
Professor da Educação básica, para ministrar 4 horas aulas mensais, no 
período de 1º a 31 de agosto de 2018, no centro de Ensino médio castelo 
branco, no município de Araguaína;

3. Antonio VALdEmAri rodriguEs morAis, matrícula nº 1013750-4,  
cPf: 895.488.253-68, Professor da Educação básica, para ministrar 
4 horas aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no 
centro de Ensino médio Professora Antonina milhomem, no município 
de Araguatins;

4. Arnon miLHomEm bAndEirA, matrícula nº 1187511-1, cPf: 
458.800.851-04, Professor da Educação básica, para ministrar 9 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no centro de 
Ensino médio santa rita de cássia, no município de Palmas;

5. cLAudir AguiAr dE oLiVEirA, matrícula nº 1130943-2, cPf: 
010.060.823-01, Professor da Educação básica, para ministrar 5 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no colégio dom 
orione - convênio, no município de tocantinópolis;
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6. dAnuZiA ALVEs dALAt, matrícula nº 552188-1, cPf: 441.359.551-34, 
Professor normalista, para ministrar 5 horas aulas mensais, no período 
de 1º a 31 de agosto de 2018, no centro de Ensino médio José Alves de 
Assis, no município de Paraíso do tocantins;

7. itALo costA siLVEirA, matrícula nº 81398-3, cPf: 011.333.711-67, 
Professor da Educação básica, para ministrar 5 horas aulas mensais, 
no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no centro de Ensino médio 
deputado darci marinho, no município de tocantinópolis;

8. JAubEr ArAuJo LEAL, matrícula nº 681742-1, cPf: 573.042.622-49, 
Professor da Educação básica, para ministrar 8 horas aulas mensais, 
no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no centro de Ensino médio 
oquerlina torres, no município de guaraí;

9. JoAo PAuLo mourA dos sAntos, matrícula nº 1247131-1, cPf: 
997.971.271-68, Professor da Educação básica, para ministrar 5 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no colégio 
Estadual idalina de Paula, no município de Paraíso do tocantins;

10. mAriA nunEs dE bArros LourEnco, matrícula nº 795541-6, 
cPf: 656.640.784-72, Professor da Educação básica, para ministrar 
4 horas aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no 
centro de Ensino médio Professora Antonina milhomem, no município 
de Araguatins;

11. mAYcon siLVA dE oLiVEirA, matrícula nº 1113348-1, cPf: 
000.450.661-83, Professor da Educação básica, para ministrar 9 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no colégio 
Estadual são José, no município de Palmas;

12. mEssiAs fArid sAmPAio, matrícula nº 440192-2, cPf: 349.154.861-68,  
Professor da Educação básica, para ministrar 5 horas aulas mensais, no 
período de 1º a 31 de agosto de 2018, na Escola Estadual deusa moraes, 
no município de Paraíso do tocantins;

13. micHELE cristinA tomAZ, matrícula nº 1228676-1, cPf: 
901.742.241-68, Professor da Educação básica, para ministrar 4 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no colégio 
Estadual Professora Joana batista cordeiro, no município de Arraias;

14. miguEL ribEiro Junior, matrícula nº 347477-4, cPf: 277.302.041-34,  
Professor da Educação básica, para ministrar 5 horas aulas mensais, no 
período de 1º a 31 de agosto de 2018, no colégio tocantins - convênio, 
no município de miracema do tocantins;

15. oto sAbino dA siLVA nEto, matrícula nº 1166425-3, cPf: 
036.257.926-13, Professor da Educação básica, para ministrar 5 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, na Escola 
Estadual são José operário, no município de Paraíso do tocantins;

16. PAtriciA fErrEirA LimA, matrícula nº 1245783-1, cPf: 
992.261.701-34, Professor da Educação básica, para ministrar 4 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no centro de 
Ensino médio Ary ribeiro Valadão filho, no município de gurupi;

17. rEnAto mAgno gArrido mEndoncA, matrícula nº 1233653-1, 
cPf: 931.559.991-87, Professor da Educação básica, para ministrar 
5 horas aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, na 
Escola Estadual Professora carmênia matos maia, no município de 
Porto nacional;

18. sAbrinnA APArEcidA rEZEndE mAcEdo, matrícula nº 1172654-1,  
cPf: 060.007.316-55, Professor da Educação básica, para ministrar 4 
horas aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no centro 
de Ensino médio Ary ribeiro Valadão filho, no município de gurupi;

19. VAndErLEY JosE dE oLiVEirA, matrícula nº 927792-1, cPf: 
820.508.561-72, Professor da Educação básica, para ministrar 8 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, no centro de 
Ensino médio José Alves de Assis, no município de Paraíso do tocantins.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2747, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

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

1. cLAudiA costA dE QuEiroZ, matrícula nº 758982-2, cPf: 
624.292.561-34, Professor da Educação básica, para ministrar 58 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na 
Escola Estadual frederico José Pedreira neto, no município de Palmas;

2. iJonE tiAgo sAntAnA coELHo, matrícula nº 703774-2, cPf: 
587.666.501-00, Professor da Educação básica, para ministrar 51 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual girassol de tempo integral beira rio, no município 
de Porto nacional;

3. mArco Antonio dE oLiVEirA, matrícula nº 655123-2, cPf: 
534.972.529-72, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na 
Escola Estadual frederico José Pedreira neto, no município de Palmas;

4. mArcus dE ALmEidA sALEs, matrícula nº 562248-1, cPf: 
451.515.121-53, Professor da Educação básica, para ministrar 83 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na 
Escola Estadual frederico José Pedreira neto, no município de Palmas;

5. mAriZA mArtins botELHo, matrícula nº 663934-1, cPf: 
548.236.921-87, Professor da Educação básica, para ministrar 26 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na 
Escola Estadual frederico José Pedreira neto, no município de Palmas;

6. micHAEL montEiro mAtos, matrícula nº 1241044-1, cPf: 
971.608.493-53, Professor da Educação básica, para ministrar 72 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na 
Escola Estadual frederico José Pedreira neto, no município de Palmas;

7. otHon goncALVEs tEiXEirA nEto, matrícula nº 1136054-1, cPf: 
012.718.441-41, Professor da Educação básica, para ministrar 8 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual Liberdade, no município de Palmas;

8. soLAngE mAriA cAVALcAntE LimA rAmos, matrícula nº 1203320-1,  
cPf: 713.294.201-87, Professor da Educação básica, para ministrar 83 
horas aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 
2018, na Escola Estadual frederico José Pedreira neto, no município 
de Palmas;

9. tHiAgo morbEcK ZicA, matrícula nº 144335-3, cPf: 051.727.556-24,  
Professor da Educação básica, para ministrar 8 horas aulas mensais, no 
período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na Escola Estadual 
girassol de tempo integral beira rio, no município de Porto nacional;

10. VALmEricE diAs ALEncAr botELHo, matrícula nº 697762-2, cPf: 
585.453.601-34, Professor da Educação básica, para ministrar 72 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na 
Escola Estadual frederico José Pedreira neto, no município de Palmas.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2748, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nos períodos, 
cargas horárias e lotações especificadas, em substituição às respectivas 
titulares que se afastaram, por motivo de Licença ou remanejamento 
de função, nas unidades Escolares vinculadas à diretoria regional de 
Educação de Palmas.
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1. AndrEiA mArinHo dos rEis, matrícula nº 1123904-1, cPf: 
006.197.753-51, Professor da Educação básica, para ministrar 26 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 30 de agosto de 2018, em substituição 
à servidora EVA dE souZA frEitAs cALAcA, matrícula nº 777046-1, 
cPf: 641.013.041-49, Professor normalista, lotada na Escola Estadual 
Vale do sol, no município de Palmas, por motivo de Licença para 
tratamento de saúde;

2. LEiZYAnE mArcELino dos sAntos, matrícula nº 1121367-1, 
cPf: 005.245.691-93, Professor da Educação básica, para ministrar 
38 horas aulas mensais, no período de 1º a 30 de agosto de 2018, em 
substituição à servidora EVA dE souZA frEitAs cALAcA, matrícula nº 
777046-1, cPf: 641.013.041-49, Professor normalista, lotada na Escola 
Estadual Vale do sol, no município de Palmas, por motivo de Licença para 
tratamento de saúde;

3. PAuLo robErto dALLA bArbA, matrícula nº 1032798-5, cPf: 
917.633.120-20, Professor da Educação básica, para ministrar 51 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 17 de agosto de 2018, em substituição à 
servidora mAriA dAs grAcAs souZA morAEs, matrícula nº 533339-3, 
cPf: 426.520.491-00, Professor da Educação básica, lotada no colégio 
Estadual dom Alano marie du noday, no município de Palmas, por motivo 
de remanejamento de função;

4. rAfAELA dA cruZ souZA, matrícula nº 1234145-2, cPf: 
934.440.522-00, Professor da Educação básica, para ministrar 32 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 09 de agosto de 2018, em substituição 
à servidora mAriA PAcHEco dA motA, matrícula nº 159077-4, cPf: 
070.445.248-00, Professor da Educação básica, lotada na Escola Estadual 
frederico José Pedreira neto, no município de Palmas, por motivo de 
remanejamento de função;

5. sAndrA dE sousA LimA, matrícula nº 875482-2, cPf: 782.607.871-72,  
Professor da Educação básica, para ministrar 72 horas aulas mensais, 
no período de 1º a 17 de agosto de 2018, em substituição à servidora 
mAriA dAs grAcAs souZA morAEs, matrícula nº 533339-3, cPf: 
426.520.491-00, Professor da Educação básica, lotada no colégio 
Estadual dom Alano marie du noday, no município de Palmas, por motivo 
de remanejamento de função.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2749, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

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

1. JosimAr oLiVEirA souZA, matrícula nº 689790-4, cPf: 
576.746.713-72, Professor normalista, para ministrar 72 horas aulas 
mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no centro 
de Ensino médio girassol de tempo integral deputado darcy marinho, 
no município de tocantinópolis;

2. JuLio cEsAr PErEirA dE sousA, matrícula nº 880866-2, cPf: 
786.919.581-20, Professor da Educação básica, para ministrar 32 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no centro de Ensino médio girassol de tempo integral deputado darcy 
marinho, no município de tocantinópolis.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2750, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

o servidor adiante relacionado para ministrar 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 gurupi.

1. mArcus PAuLo dos sAntos, matrícula nº 1133250-1, cPf: 
011.148.341-73, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 12 a 26 de junho de 2018, em substituição à 
servidora mAriA simonE dos sAntos siLVA, matrícula nº 1117173-5, 
cPf: 002.898.111-12, Professor da Educação básica, lotada na Escola 
Estadual Hercília carvalho da silva, no município de gurupi, por motivo 
de Licença para tratamento de saúde.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2751, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

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

1. ALEssAndrA gomEs dE cArVALHo, matrícula nº 1147412-1, 
cPf: 019.211.891-93, Professor da Educação básica, para ministrar 
51 horas aulas mensais, no período de 1º a 22 de agosto de 2018, na 
Escola Estadual girassol de tempo integral Presidente costa e silva, no 
município de gurupi;

2. ALEssAndrA gomEs dE cArVALHo, matrícula nº 1147412-1, cPf: 
019.211.891-93, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 23 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual girassol de tempo integral Presidente costa e silva, 
no município de gurupi;

3. cLEidE dE morAEs, matrícula nº 933342-6, cPf: 825.240.841-91, 
Professor da Educação básica, para ministrar 12 horas aulas mensais, no 
período de 23 de agosto a 21 de dezembro de 2018, no centro Educacional 
fé e Alegria Paroquial bernardo sayão, no município de gurupi;

4. dAniELLE diAs ALVEs ArAuJo, matrícula nº 1140990-1, cPf: 
015.533.711-43, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 23 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual Anita cassimiro moreno, no município de Aliança 
do tocantins;

5. ELAinE sALEs dos sAntos gErmAno, matrícula nº 53937-2, cPf: 
004.940.601-90, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 23 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual tancredo de Almeida neves, no município de Peixe;

6. ELisAngELA ALmEidA nAscimEnto, matrícula nº 1227980-1, 
cPf: 897.343.781-04, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 23 de agosto a 21 de dezembro de 
2018, no centro Educacional fé e Alegria Paroquial bernardo sayão, no 
município de gurupi;

7. EusimAr dE sousA LoPEs cAVALcAntE, matrícula nº 797070-4, 
cPf: 663.151.311-15, Professor da Educação básica, para ministrar 46 
horas aulas mensais, no período de 1º a 22 de agosto de 2018, no colégio 
Estadual Anita cassimiro moreno, no município de Aliança do tocantins;

8. EusimAr dE sousA LoPEs cAVALcAntE, matrícula nº 797070-4,  
cPf: 663.151.311-15, Professor da Educação básica, para ministrar 
38 horas aulas mensais, no período de 23 de agosto a 21 de dezembro 
de 2018, no colégio Estadual Anita cassimiro moreno, no município de 
Aliança do tocantins;

9. JuLiAnA gomidE duArtE, matrícula nº 816489-1, cPf: 700.979.411-15,  
Professor da Educação básica, para ministrar 32 horas aulas mensais, no 
período de 23 de agosto a 21 de dezembro de 2018, no centro Educacional 
fé e Alegria Paroquial bernardo sayão, no município de gurupi;

10. mArciA PoLLYAnnA PimEntEL dos sAntos, matrícula nº 
1132717-2, cPf: 010.901.581-90, Professor da Educação básica, para 
ministrar 77 horas aulas mensais, no período de 1º a 22 de agosto de 2018, 
na Escola Estadual tancredo de Almeida neves, no município de Peixe;
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11. mArciA PoLLYAnnA PimEntEL dos sAntos, matrícula nº 
1132717-2, cPf: 010.901.581-90, Professor da Educação básica, para 
ministrar 38 horas aulas mensais, no período de 23 de agosto a 21 de 
dezembro de 2018, na Escola Estadual tancredo de Almeida neves, no 
município de Peixe;

12. mArnEY ArAuJo dos sAntos, matrícula nº 945710-2, cPf: 
835.521.971-68, Professor da Educação básica, para ministrar 77 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 22 de agosto de 2018, no colégio 
Estadual Anita cassimiro moreno, no município de Aliança do tocantins;

13. mArnEY ArAuJo dos sAntos, matrícula nº 945710-2, cPf: 
835.521.971-68, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 23 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual Anita cassimiro moreno, no município de Aliança 
do tocantins;

14. robson dE AQuino sAmPAio, matrícula nº 1155067-1, cPf: 
024.827.681-60, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no instituto Educacional e social Evangélico de Araguaçu - convênio, no 
município de Araguaçu;

15. suZAnA dE oLiVEirA mirAndA, matrícula nº 1215396-1, cPf: 
825.716.781-91, Professor da Educação básica, para ministrar 77 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 22 de agosto de 2018, na Escola 
Estadual tancredo de Almeida neves, no município de Peixe;

16. suZAnA dE oLiVEirA mirAndA, matrícula nº 1215396-1, cPf: 
825.716.781-91, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 23 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual tancredo de Almeida neves, no município de Peixe;

17. VAniscLEiA PErEirA dos sAntos LEitE, matrícula nº 43890-3, 
cPf: 002.847.061-32, Professor da Educação básica, para ministrar 
58 horas aulas mensais, no período de 1º a 22 de agosto de 2018, no 
colégio Estadual Porto do rio maranhão, no município de são salvador 
do tocantins;

18. VAniscLEiA PErEirA dos sAntos LEitE, matrícula nº 43890-3, 
cPf: 002.847.061-32, Professor da Educação básica, para ministrar 38 
horas aulas mensais, no período de 23 de agosto a 21 de dezembro de 
2018, no colégio Estadual Porto do rio maranhão, no município de são 
salvador do tocantins;

19. WEsLLEY PErEirA ViEirA, matrícula nº 1216627-1, cPf: 
832.055.351-20, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na 
Escola Estadual doutor Joaquim Pereira da costa, no município de gurupi.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2752, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

as servidoras adiante relacionadas para ministrarem aulas, 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 miracema do tocantins.

1. AdircE dE sousA Lobo AbrEu, matrícula nº 585765-3, cPf: 
476.353.041-00, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 06 de outubro de 2018, em 
substituição à servidora mAriA dA PAZ ALVEs HortEgAL, matrícula nº 
692818-1, cPf: 577.510.051-49, Professor da Educação básica, lotada no 
centro de Ensino médio rui brasil cavalcante, no município de miranorte, 
por motivo de Licença para Atividade Política;

2. cAssiA sAntiAgo dos sAntos, matrícula nº 1202707-1, cPf: 
710.242.041-20, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 06 de outubro de 2018, em 
substituição à servidora mAriA dA PAZ ALVEs HortEgAL, matrícula nº 
692818-1, cPf: 577.510.051-49, Professor da Educação básica, lotada no 
centro de Ensino médio rui brasil cavalcante, no município de miranorte, 
por motivo de Licença para Atividade Política.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2753, DE 05 DE SETEMbRO DE 208.

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

dEsignAr

os servidores adiante relacionados para ministrarem aulas, nas cargas 
horárias, lotações e períodos especificados, em razão de déficits de aulas, 
inclusive para atendimento do ProEmi, nas unidades Escolares da 
rede Estadual de Ensino, vinculadas à diretoria regional de Educação 
de miracema do tocantins.

1. ALinY dE sousA LoPEs, matrícula nº 123277-6, cPf: 028.962.031-76,  
Professor da Educação básica, para ministrar 77 horas aulas mensais, no 
período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no colégio Estadual 
batista Professora beatriz rodrigues da silva, no município de tocantínia;

2. AngELA LEVAndosKi rAucH, matrícula nº 43245-2, cPf: 
002.723.230-12, Professor da Educação básica, para ministrar 12 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio tocantins - convênio, no município de miracema do tocantins;

3. AngELA mArinHEiro rodriguEs, matrícula nº 31772-2, cPf: 
000.213.081-52, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual Presidente castelo branco, no município de dois 
irmãos do tocantins;

4. bEnEdito bEmbEm dE mirAndA, matrícula nº 944790-5, cPf: 
834.573.563-00, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na 
Escola Estadual doutor Valdecy Pinheiro, no município de rio dos bois;

5. cHrYstiAnnE ribEiro brito, matrícula nº 44559-4, cPf: 
003.028.711-10, Professor da Educação básica, para ministrar 26 horas 
aulas mensais, no período de 13 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual Presidente castelo branco, no município de dois 
irmãos do tocantins;

6. gELVA ALVEs ArAuJo, matrícula nº 648507-2, cPf: 533.847.251-15, 
Professor da Educação básica, para ministrar 19 horas aulas mensais, 
no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no centro de 
Ensino médio santa terezinha, no município de miracema do tocantins;

7. giLVAn sAmYr PEiXoto, matrícula nº 153762-7, cPf: 061.982.326-70,  
Professor da Educação básica, para ministrar 19 horas aulas mensais, 
no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no centro de 
Ensino médio santa terezinha, no município de miracema do tocantins;

8. JoAn cLEiA dutrA cAPoni sAntos, matrícula nº 789322-4, cPf: 
645.248.681-00, Professor da Educação básica, para ministrar 12 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no 
centro de Ensino médio rui brasil cavalcante, no município de miranorte;

9. JosE ViEirA mirAndA, matrícula nº 248645-1, cPf: 185.742.892-72, 
Professor da Educação básica, para ministrar 26 horas aulas mensais, 
no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no centro de 
Ensino médio santa terezinha, no município de miracema do tocantins;

10. JosE ViEirA mirAndA, matrícula nº 248645-1, cPf: 185.742.892-72,  
Professor da Educação básica, para ministrar 58 horas aulas mensais, no 
período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no colégio tocantins 
- convênio, no município de miracema do tocantins;

11. KELcYA fErnAndA cArVALHo dos sAntos fErnAndEs, 
matrícula nº 955659-6, cPf: 844.187.611-87, Professor da Educação 
básica, para ministrar 12 horas aulas mensais, no período de 1º de agosto 
a 21 de dezembro de 2018, na Escola Estadual onesina bandeira, no 
município de miracema do tocantins;

12. mAriA dE fAtimA rodriguEs dA siLVA mirAndA, matrícula nº 
1181181-1, cPf: 327.340.852-91, Professor da Educação básica, para 
ministrar 90 horas aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de 
dezembro de 2018, no colégio Estadual Presidente castelo branco, no 
município de dois irmãos do tocantins;

13. mAriA do socorro dA siLVA nunEs, matrícula nº 894865-5, 
cPf: 798.335.431-20, Professor da Educação básica, para ministrar 77 
horas aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 
2018, na Escola Estadual onesina bandeira, no município de miracema 
do tocantins;
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14. miguEL ribEiro Junior, matrícula nº 347477-4, cPf: 277.302.041-34,  
Professor da Educação básica, para ministrar 8 horas aulas mensais, no 
período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no colégio tocantins 
- convênio, no município de miracema do tocantins;

15. orcimAr sousA gomEs dE Amorim, matrícula nº 1066358-4, 
cPf: 959.358.781-00, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 
2018, no colégio Estadual batista Professora beatriz rodrigues da silva, 
no município de tocantínia;

16. PAtricio rEicHErt, matrícula nº 1165313-1, cPf: 034.107.199-46, 
Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas aulas mensais, no 
período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, na Escola Estadual 
onesina bandeira, no município de miracema do tocantins;

17. PAuLA mAriAnA rocHA PErEirA, matrícula nº 1040421-3, cPf: 
926.917.141-87, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no 
centro de Ensino médio dona filomena moreira de Paula, no município 
de miracema do tocantins;

18. ronALdo PErEirA dos rEis, matrícula nº 801980-5, cPf: 
663.512.271-00, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
na Escola Estadual onesina bandeira, no município de miracema do 
tocantins;

19. roZAngELA mAriA morEirA dE cAstro, matrícula nº 899504-1, 
cPf: 801.569.409-49, Professor da Educação básica, para ministrar 51 
horas aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 
2018, no centro de Ensino médio rui brasil cavalcante, no município 
de miranorte;

20. siLViA dEusA nunEs PErEirA, matrícula nº 454774-1, cPf: 
361.073.441-87, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no centro de Ensino médio santa terezinha, no município de miracema 
do tocantins;

21. ZitA rEJAnE JuLiAo gomEs, matrícula nº 554975-4, cPf: 
447.350.654-15, Professor da Educação básica, para ministrar 51 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no 
centro de Ensino médio dona filomena moreira de Paula, no município 
de miracema do tocantins.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2754, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

as servidoras adiante relacionadas para ministrarem aulas, 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 Paraíso do tocantins.

1. ALinE rodriguEs Lino, matrícula nº 661184-2, cPf: 546.970.851-91,  
Professor normalista, para ministrar 45 horas aulas mensais, no período de 
1º a 25 de agosto de 2018, em substituição à servidora mAriA gEonEtE 
cArVALHo dE brito, matrícula nº 583239-5, cPf: 472.708.371-04, 
Professor da Educação básica, lotada no colégio Estadual de cristalândia, 
no município de cristalândia, por motivo de Licença para tratamento de 
saúde;

2. mAriLViA dE Assis PinHEiro, matrícula nº 888579-5, cPf: 
792.915.621-49, Professor da Educação básica, para ministrar 45 horas 
aulas mensais, no período de 1º a 25 de agosto de 2018, em substituição 
à servidora mAriA gEonEtE cArVALHo dE brito, matrícula nº 
583239-5, cPf: 472.708.371-04, Professor da Educação básica, lotada 
no colégio Estadual de cristalândia, no município de cristalândia, por 
motivo de Licença para tratamento de saúde.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2755, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

a servidora adiante relacionada para ministrar aulas, na carga horária, 
lotação e período especificado, em razão de déficits de aulas, inclusive 
para atendimento do ProEmi, na unidade Escolar da rede Estadual 
de Ensino, vinculada à diretoria regional de Educação de colinas do 
tocantins.

1. AbidAriA PErEirA rocHA dA siLVA, matrícula nº 736895-1, cPf: 
612.353.421-15, Professor normalista, para ministrar 38 horas aulas 
mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no 
colégio Estadual bernardo sayão, no município de bernardo sayão.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2759, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

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

1. fAbiAno dE sousA PErEirA, matrícula nº 1117041-1, cPf: 
002.832.503-64, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 03 de setembro a 21 de dezembro de 
2018, no colégio Estadual marechal ribas Junior, no município de Axixá 
do tocantins;

2. frAncisco rEsPLAndEs dE ArAuJo, matrícula nº 1206907-1, 
cPf: 754.028.233-91, Professor da Educação básica, para ministrar 12 
horas aulas mensais, no período de 03 de setembro a 21 de dezembro 
de 2018, no colégio Estadual marechal ribas Junior, no município de 
Axixá do tocantins;

3. mAriA nunEs dE bArros LourEnco, matrícula nº 795541-6, cPf: 
656.640.784-72, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 13 de agosto a 21 de dezembro de 2018, no 
colégio Estadual Leônidas gonçalves duarte, no município de Araguatins.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2763, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

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

1. dEViLsA mEndEs duArtE sousA, matrícula nº 846664-4, cPf: 
760.457.141-72, Professor da Educação básica, para ministrar 19 horas 
aulas mensais, no período de 20 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual serra das cordilheiras, no município de colméia;

2. LAnA cAroLinA borgEs sAntos, matrícula nº 1240145-2, cPf: 
967.460.251-87, Professor da Educação básica, para ministrar 19 horas 
aulas mensais, no período de 20 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual serra das cordilheiras, no município de colméia;
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3. LiLiAn PirEs dE oLiVEirA mourA, matrícula nº 1047604-5, cPf: 
934.095.831-49, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual dona Anaídes brito miranda, no município de guaraí;

4. LuciLEnE dE mELo nunEs rAmos, matrícula nº 931722-3, cPf: 
823.999.721-04, Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual dona Anaídes brito miranda, no município de guaraí;

5. LucimAr PErEirA brAgA, matrícula nº 659517-3, cPf: 546.762.901-87,  
Professor da Educação básica, para ministrar 77 horas aulas mensais, no 
período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no colégio Estadual 
serra das cordilheiras, no município de colméia;

6. mAriA do dEstErro dE oLiVEirA gomEs, matrícula nº 687914-3,  
cPf: 576.487.434-34, Professor da Educação básica, para ministrar 
19 horas aulas mensais, no período de 20 de agosto a 21 de dezembro 
de 2018, no colégio Estadual serra das cordilheiras, no município de 
colméia;

7. mAriA do dEstErro dE oLiVEirA gomEs, matrícula nº 687914-3,  
cPf: 576.487.434-34, Professor da Educação básica, para ministrar 
51 horas aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro 
de 2018, no colégio Estadual serra das cordilheiras, no município de 
colméia;

8. mAriA LuiZA ribEiro soArEs nunEs, matrícula nº 971926-1, cPf: 
857.187.501-49, Professor da Educação básica, para ministrar 26 horas 
aulas mensais, no período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual serra das cordilheiras, no município de colméia;

9. mAriA LuiZA ribEiro soArEs nunEs, matrícula nº 971926-1, cPf: 
857.187.501-49, Professor da Educação básica, para ministrar 19 horas 
aulas mensais, no período de 20 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual serra das cordilheiras, no município de colméia;

10. mArtA rEginA dE oLiVEirA, matrícula nº 854855-5, cPf: 
766.294.066-72, Professor da Educação básica, para ministrar 38 horas 
aulas mensais, no período de 20 de agosto a 21 de dezembro de 2018, 
no colégio Estadual serra das cordilheiras, no município de colméia;

11. WALdir Antonio riffEL, matrícula nº 342078-3, cPf: 271.384.880-68,  
Professor da Educação básica, para ministrar 90 horas aulas mensais, no 
período de 1º de agosto a 21 de dezembro de 2018, no colégio Estadual 
dona Anaídes brito miranda, no município de guaraí.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2766, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

AndrE WiLdnEr, matrícula nº 1025287-1, cPf nº 909.500.030-34, 
Professor da Educação básica, para responder pela função de secretário 
geral, do colégio Estadual raimundo Alencar Leão, no município de nova 
rosalândia, vinculado à diretoria regional de Educação de Paraíso do 
tocantins, a partir de 1º de agosto de 2018.

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

PORTARIA-SEDUC Nº 2767, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

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

dEsignAr

EusEbiA dE ArAuJo PErEirA noLEto, matrícula nº 672704-3,cPf 
nº 560.609.121-68, Professora da Educação básica, para responder 
pela função de diretor da Educação integral, na sede desta Pasta, não 
ensejando ao vencimento qualquer adicional pecuniário, durante o período 
de 03-09 a 02-10-2018, em substituição a sua titular LuZiA AmEricA 
gAmA dE LimA, matrícula nº 514620-2, que se afastará por motivo de 
fruição de férias no mesmo período.

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

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 057/2018

ProcEsso: 2018/27000/006002
contrAto nº 057/2018
contrAtAntE: sEcrEtAriA dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs
contrAtAdAs: fuso EngEnHAriA EmPrEEndimEntos LtdA - 
EPP - mE
cnPJ: 04.058.317/0001-30
obJEto: o presente termo tem por objeto formalizar a rEscisÃo 
uniLAtErAL do contrAto nº 057/2018 celebrado com a empresa 
fuso EngEnHAriA EmPrEEndimEntos LtdA - EPP - mE, inscrita no 
cnPJ/nº 04.058.317/0001-30, com sede na Quadra 112 sul, rua sr. 01,  
conjunto 01, Lote 17 Plano diretor sul, cEP: 77.020-170, Palmas - to.
fundAmEntAÇÃo LEgAL: artigos 77, 78, i e iV e 79, i todos da Lei 
8.666/93 e suas alterações, bem como a cláusula décima terceira do 
contrato nº 057/2018.
DISTRATO: O Contrato nº 057/2018, celebrado entre as partes, fica 
automaticamente rEscindido a partir da data de assinatura deste.
dAtA dE AssinAturA: 06/09/2018
signAtÁrios: Adriana da costa Pereira Aguiar - representante legal 
da contratante

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 058/2018

ProcEsso: 2018/27000/006006
contrAto nº 058/2018
contrAtAntE: sEcrEtAriA dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs
contrAtAdAs: fuso EngEnHAriA EmPrEEndimEntos LtdA - 
EPP - mE
cnPJ: 04.058.317/0001-30
obJEto: o presente termo tem por objeto formalizar a rEscisÃo 
uniLAtErAL do contrAto nº 058/2018 celebrado com a empresa 
fuso EngEnHAriA EmPrEEndimEntos LtdA - EPP - mE, inscrita no 
cnPJ/nº 04.058.317/0001-30, com sede na Quadra 112 sul, rua sr. 01, 
conjunto 01, Lote 17 Plano diretor sul, cEP: 77.020-170, Palmas - to.
fundAmEntAÇÃo LEgAL: artigos 77, 78, i e iV e 79, i todos da Lei 
8.666/93 e suas alterações, bem como a cláusula décima terceira do 
contrato nº 058/2018.
DISTRATO: O Contrato nº 058/2018, celebrado entre as partes, fica 
automaticamente rEscindido a partir da data de assinatura deste.
dAtA dE AssinAturA: 06/09/2018
signAtÁrios: Adriana da costa Pereira Aguiar - representante legal 
da contratante

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ProcEsso nº: 2016/27000/005225
nº contrAto: 032/2016
AditiVo nº: 02
contrAtAntE: sEcrEtAriA dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs
contrAtAdA: ViAgEns JoHnson LtdA - mE
cnPJ: 25.019.266/0001-07
obJEto: o presente termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº 032/2016 por 12 (doze) meses, nos termos do 
inc. ii do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
dAtA dA AssinAturA: 31/08/2018
VigÊnciA: 02/09/2019
signAtÁrios: Adriana da costa Pereira Aguiar - representante Legal 
da contratante
Lindon Jonson Vieira dos santos - representante Legal da contratada

TERMO DE APOSTILAMENTO

tErmo dE APostiLAmEnto dE incLusÃo dE fontE, 
rEfErEntE Ao contrAto nº 062/2017, cELEbrAdo EntrE A 
sEcrEtAriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E EsPortEs 
E A EmPrEsA Wb construÇÕEs LtdA-mE, Em 21 dE noVEmbro 
do Ano dE 2017.

ProcEsso nº 2017 27000 015968

Versa o presente apostilamento a inclusão da fonte 0214 - 
fundEb, ao termo de contrato nº 062/2017, da secretaria da Educação, 
Juventude e Esportes, visando o pagamento do saldo do contrato nº 
062/2017 e seus aditivos.
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considerando o decreto nº 5.805, de 20 de abril de 2018, 
publicado na Edição do Diário Oficial nº 5.096, o qual estabelece medidas 
de redução e controle de despesas de custeio e de pessoal no âmbito do 
Poder Executivo Estadual.

considerado que, as despesas para execução das obras 
do presente contrato ocorrerá por conta da funcional programática: 
12.368.1156.1086, elemento de despesa: 4.4.90.51, despesas de capital 
- investimentos - Aplicações diretas - obras e instalações, fonte: 0214 
e 0238.

considerando ainda que, conforme solicitação ao governo do 
Tocantins para a utilização de recurso financeiro que consubstancie a 
finalidade do presente termo.

Deste instrumento para publicação no Diário Oficial do Estado, 
condicionando sua eficácia à respectiva publicação.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento, 
em 02(duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas 
pelas partes contrAtAntEs.

Palmas - to, 20 de agosto de 2018.

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

WEsLEY bEZErrA brito
Wb construções Ltda-mE.

TERMO DE APOSTILAMENTO

tErmo dE APostiLAmEnto dE incLusÃo dE fontE, 
rEfErEntE Ao contrAto nº 088/2017, cELEbrAdo EntrE A 
sEcrEtAriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E EsPortEs 
E A EmPrEsA mArtin construÇÕEs E EngEnHAriA ciViL, Em 
29 dE dEZEmbro do Ano dE 2017.

ProcEsso nº 2017 27000 011426

Versa o presente apostilamento a inclusão da fonte 0214 - 
fundEb, ao termo de contrato nº 088/2017, da secretaria da Educação, 
Juventude e Esportes, visando o pagamento do saldo do contrato nº 
088/2017 e seus aditivos.

considerando o decreto nº 5.805, de 20 de abril de 2018, 
publicado na Edição do Diário Oficial nº 5.096, o qual estabelece medidas 
de redução e controle de despesas de custeio e de pessoal no âmbito do 
Poder Executivo Estadual.

considerado que, as despesas para execução das obras 
do presente contrato ocorrerá por conta da funcional programática: 
12.368.1156.1086, elemento de despesa: 4.4.90.51, despesas de capital 
- investimentos - Aplicações diretas - obras e instalações, fonte: 0214 
e 0238.

considerando ainda que, conforme solicitação ao governo do 
Tocantins para a utilização de recurso financeiro que consubstancie a 
finalidade do presente termo.

Deste instrumento para publicação no Diário Oficial do Estado, 
condicionando sua eficácia à respectiva publicação.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento, 
em 02(duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas 
pelas partes contrAtAntEs.

Palmas - to, 20 de agosto de 2018.

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

AndrÉiA tHAÍs costA mArtin
martin construções e Engenharia civil

TERMO DE APOSTILAMENTO

tErmo dE APostiLAmEnto dE incLusÃo dE fontE, 
rEfErEntE Ao contrAto nº 002/2018, cELEbrAdo EntrE A 
sEcrEtAriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E EsPortEs 
E A EmPrEsA construtorA fErrArA, Em 12 dE JAnEiro do 
Ano dE 2018.

ProcEsso nº 2017 27000 017822

Versa o presente apostilamento a inclusão da fonte 0214 - 
fundEb, ao termo de contrato nº 002/2018, da secretaria da Educação, 
Juventude e Esportes, visando o pagamento do saldo do contrato nº 
002/2018 e seus aditivos.

considerando o decreto nº 5.805, de 20 de abril de 2018, 
publicado na Edição do Diário Oficial nº 5.096, o qual estabelece medidas 
de redução e controle de despesas de custeio e de pessoal no âmbito do 
Poder Executivo Estadual.

considerado que, as despesas para execução das obras 
do presente contrato ocorrerá por conta da funcional programática: 
12.368.1156.1086, elemento de despesa: 4.4.90.51, despesas de capital 
- investimentos - Aplicações diretas - obras e instalações, fonte: 0214 
e 0238.

considerando ainda que, conforme solicitação ao governo do 
Tocantins para a utilização de recurso financeiro que consubstancie a 
finalidade do presente termo.

Deste instrumento para publicação no Diário Oficial do Estado, 
condicionando sua eficácia à respectiva publicação.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento, 
em 02(duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas 
pelas partes contrAtAntEs.

Palmas - to, 20 de agosto de 2018.

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

fLÁVio dE PAuLA E siLVA fErrAr
construtora ferrara

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA CONJUNTA SEFAZ/SEDUC Nº 706, 
DE 10 DE AGOSTO DE 2018.

dispõe sobre o Programa Estadual de Educação 
fiscal - PEEf e dá outras providências. 

os sEcrEtÁrios dE EstAdo dA fAZEndA E dA 
EducAÇÃo, JuVEntudE E EsPortEs no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 42, §1º, incisos i e iV, da constituição Estadual e tendo em 
vista o disposto no art. 3º, i, “a” e “b” e §1º , i e ii, e art. 6º , ii, do decreto 
no 5.146, de 11 de novembro de 2014, e, 

Considerando o Convênio de Cooperação Técnica firmado entre 
o ministério da fazenda, o distrito federal e os Estados com os objetivos 
de promover e institucionalizar a Educação fiscal para o pleno exercício 
da cidadania, sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do 
tributo, levar conhecimento ao cidadão sobre administração pública e 
criar condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão;

rEsoLVEm: 

Art. 1º Aprovar o Programa Estadual de Educação fiscal - PEEf, 
a ser implementado no âmbito do Estado do tocantins, em consonância 
com as diretrizes do Programa nacional de Educação fiscal - PnEf. 

Art. 2º o PEEf é um documento formal, estruturado em eixos 
e metas, que estabelece as diretrizes para a execução do programa de 
Educação fiscal no período de 4 anos. 

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

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da fazenda

AdriAnA dA costA PErEirA AguiAr
secretária da Educação, Juventude e Esportes
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AnEXo Único À PortAriA nº 706, dE 10 dE Agosto dE 2018.

ProgrAmA EstAduAL dE EducAÇÃo fiscAL - PEEf
2018-2022

Palmas
2018

Elaboração 

Andreia gomes feitosa
magali rufo mascarenhas
maria Eunice costa rodrigues
rosita felix delmondes figueredo Lima
telma reijane Pinheiro da costa
Willane Queiroz carvalho 

revisão

Andreia gomes feitosa
Ângelo mário rosi
delvane barbosa barros

sEcrEtAriA dE EstAdo dA fAZEndA 

sAndro HEnriQuE ArmAndo
secretário de Estado da fazenda

diLmA cALdEirA dE mourA
subsecretário da fazenda 

KELmA LimA dE sousA rodriguEs
superintendente de Administração e finanças 

mAriA do cArmo siLVA
diretora da Escola de gestão fazendária 

ELmiriAm ALVEs dE oLiVEirA guEdEs
gerente de Programação, capacitação e Educação

sEcrEtAriA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E EsPortEs 

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

robson ViLA noVA LoPEs
subsecretário da Educação, Juventude e Esportes

EusAmAr ArAÚJo dE sousA
superintendente de desenvolvimento da Educação

LArissA ribEirodE sAntAnA
diretora de Educação

mAgALi rufo mAscArEnHAs
gerente de formação e desenvolvimento de Pessoas

ListA dE AbrEViAturAs E sigLAs

Atm - Associação tocantinense de municípios
ccE - conselho Estadual de Educação
cEiPm - icms - conselho Especial para Elaboração do Índice de 
Participação dos municípios no icms
cgu - controladoria-geral da união 
dEf - disseminadores da Educação fiscal 
drE - diretoria regional de Educação  
drf - delegacia regional de fiscalização 
Egefaz/to - Escola de gestão fazendária do tocantins
Esaf - Escola de Administração fazendária
gEf - grupo Educação fiscal (Esaf)
gEfE - grupo de Educação fiscal Estadual
gEff - grupo Estadual fiscal federal
gEfm - grupo de Educação fiscal municipal
Ldb - Lei de diretrizes e bases da Educação nacional
moodle - Acrônimo de modular object-oriented distance Learning 
(software livre de apoio à aprendizagem)
PEEf - Programa Estadual de Educação fiscal
PnEf - Programa nacional de Educação fiscal 
PPA - Plano Plurianual 
Profisco - Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Tocantins 
rfb - receita federal do brasil
seduc - secretaria da Educação, Juventude e Esportes
sefaz - secretaria da fazenda 
undime/to - união dos dirigentes municipais de Educação do tocantins

APrEsEntAÇÃo

O Estado do Tocantins, por meio de ato conjunto firmado entre 
a secretaria da fazenda - sefaz e secretaria da Educação, Juventude 
e Esportes - seduc, apresenta o Programa Estadual de Educação fiscal 
- PEEf.

seu intuito é implementar ações que contribuam para a formação 
da cultura educacional voltada ao exercício da cidadania, na perspectiva 
de constituir uma sociedade participativa e conhecedora de seus direitos 
e deveres, objetivando ao aperfeiçoamento dos instrumentos de controle 
social e fiscal no Estado. 

A Educação fiscal deve ser vista como política de Estado 
para, dessa forma, atingir toda a população, sendo necessário 
disponibilizar recursos humanos e financeiros especialmente voltados 
ao desenvolvimento das equipes que integram o grupo de Educação 
fiscal Estadual - gEfE.

 desse modo, com base no documento base do Programa 
nacional de Educação fiscal - PnEf, o governo estadual institui o PEEf/to  
com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da cultura fiscal 
no Estado, fortalecer ações que impactem mais diretamente a sociedade 
e envolvam pessoas, notadamente as das comunidades escolar e 
acadêmica, e disseminar a cultura da cidadania na formação das gerações 
presentes e futuras.

o PEEf contempla o Programa Estadual de cultura fiscal, 
operacionalizado por intermédio de ações implementadas pela sefaz, 
seduc e respectivos parceiros, mediante a realização de eventos de 
mobilização do público tocantinense e principalmente de atividades 
pedagógicas e curriculares, nas quais os envolvidos integram a rede de 
educação fiscal e incorporam parceiros aos diversos sistemas de ensino 
disponíveis para compartilhar e disponibilizar informações, materiais de 
estudo, conteúdos pedagógicos, entre outros. 

 
1. contEXtuALiZAÇÃo

o Programa Estadual de Educação fiscal - PEEf pretende 
contribuir para o desenvolvimento de uma cultura fiscal no Estado, 
fortalecendo as ações existentes e implementando novas ações que 
impactem mais diretamente na sociedade, em especial, as comunidades 
escolar e acadêmica, além de assegurar a sustentabilidade da Educação 
fiscal e contribuir para formação das gerações presentes e futuras.

Diagnostico situacional da cultura fiscal desenvolvido pela Sefaz 
em 2014, com recursos oriundos do Projeto de modernização fiscal do 
Estado do Tocantins - Profisco, identificou a inexistência de cultura fiscal 
no Estado. dessa forma, faz-se necessário o fortalecimento das ações 
do PEEf, vez que até o presente somente se tem o embrião do processo 
preliminar. 

Para a operacionalização deste programa serão considerados 
as ações consistentes já implementadas pela sefaz, seduc e parceiros, 
sobretudo dois eventos de mobilização do público tocantinense para tratar 
da temática, principalmente das atividades pedagógicas desenvolvidas 
no currículo escolar em todos os níveis.

devem ser ressaltados os consideráveis avanços nos campos 
sociocultural, político, econômico, na ciência e na tecnologia ocorridos 
nas últimas décadas. Essas mudanças afetam diretamente o cidadão em 
sua forma de pensar e agir, bem como repensar e refletir acerca do papel 
do Estado, os órgãos públicos e da própria sociedade.

O desafio é articular novo modelo de desenvolvimento que 
traga perspectivas de um futuro melhor para a sociedade. É necessário 
que a Administração Pública seja mais ágil e mais gerencial e contenha 
no escopo conceitos atuais de administração descentralizada e eficiente, 
voltada ao controle dos resultados mais próximos do cidadão.

do ponto de vista social, tem-se como ideal a redução das 
desigualdades na distribuição de renda e da exclusão social. na 
esfera econômico-social, espera-se uma elevação da participação dos 
municípios tocantinenses na arrecadação, assim como o aumento 
do desenvolvimento, a redução da sonegação e da evasão fiscal. 
Além disso, expecta-se a simplificação da carga tributária. Quanto ao 
funcionamento da estrutura estatal, considera-se fundamental a ampliação 
da transparência do gasto público.
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do ponto de vista educacional, espera-se a Educação voltada 
para o desenvolvimento pleno do ser humano por meio do estímulo de 
hábitos, valores e atitudes e desenvolvimento de competências, mediante 
a incorporação da Educação fiscal às políticas educacionais nacionais e 
locais, ao currículo e a política pedagógica das instituições de ensino, o 
que auxiliará o cidadão a se preparar para a vivência plena da cidadania.

Todavia, é certo que esse estado ideal revela Esses desafios 
quanto ao exercício efetivo da cidadania, a promoção e defesa dos direitos 
do cidadão, ao desenvolvimento de um sistema efetivo de controle social 
do gasto público; à promoção do desenvolvimento equilibrado, sustentável 
e compatível com os princípios de uma sociedade democrática.

 Assim, para que se efetive a mudança de mentalidade e de 
comportamento da sociedade para que desperte para a consciência da 
cidadania, é mister um trabalho de educação permanente. 

o PEEf segue as diretrizes do PnEf, adequadas à realidade 
do tocantins:

• est imular o exercício da cidadania com vistas à 
organização,mobilização e participação social no tocante às finanças 
públicas;

• enfatizar a comunicação mobil izadora, visando o 
estabelecimento de vínculos de corresponsabilidade;

• atuar em todo o Estado, com envolvimento dos níveis estadual 
e municipal de governo;

• agir em caráter permanente com desvinculação de logomarcas 
e mensagens que caracterizem determinada gestão governamental, com 
o fito de eliminar a possibilidade de utilização do programa com objetivos 
político-partidários;

• conceber e criar material em consonância às diretrizes e bases 
curriculares estaduais, respeitada a autonomia das instituições de ensino.

• permitir a inserção dos conteúdos da Educação Fiscal na 
teoria e nas práticas escolares; e

• priorizar o financiamento das ações do PEEF com recursos 
orçamentários, sem prejuízo de fontes alternativas. 

nos termos do art. 1º, inciso ii, da constituição federal de 1988, 
a cidadania é um dos fundamentos do Estado brasileiro. A cidadania em 
seu aspecto ético, é a “consciência de direitos e deveres no exercício 
da democracia” (gAdotti, 1998) e ainda “se resume a uma palavra, 
que é a participação. A participação como indivíduo ou como um grupo 
organizado nas mais variadas áreas de atuação na sociedade, na esfera 
pública” (BENEVIDES, 2000). Já Hannah Arendt define cidadania como 
o “direito de ter direitos”. 

Em seu artigo 205, a constituição institui: “A educação é 
direito de todos e dever do Estado e da família (...), visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho”.

neste sentido, o artigo 22 da Ldb dispõe: “a educação básica 
tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.”

mais à frente, no artigo 32, inciso i, estatui que “o ensino 
fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo”.

sendo assim, para que as pessoas construam sua cidadania, 
especialmente a classe estudantil, partindo da educação infantil até o 
ensino superior é necessário oferecer subsídios teóricos e práticos por 
meio da implementação do PEEf uma vez que este “deve ser entendido 
como um instrumento de disseminação de uma nova cultura cidadã.

nesta perspectiva, a seduc, a sefaz e seus respectivos 
parceiros desenvolverão o programa em âmbito estadual e formarão a rede 
da Educação fiscal visando à integração e interação entre os parceiros e 
todo o sistema Estadual de Ensino, para compartilhamento das iniciativas 
de sucesso e disponibilização de estudos e conteúdos pedagógicos.

2. ProgrAmA EstAduAL dE EducAÇÃo fiscAL

Educação fiscal é um Programa nacional. no tocantins, é 
desenvolvido pela sefaz e seduc por intermédio do PEEf, em parceria 
com a rfb, cgu e outros futuros integrantes. o Programa visa a abranger 
todas as redes de ensino: federal, estadual, municipal e particular em todos 
os níveis e modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio, educação superior, educação de jovens e adultos e 
educação profissional, além dos servidores públicos da Sefaz e da Seduc.

na realidade, o PEEf pode ser entendido como nova prática 
para desenvolver valores e atitudes, competências e habilidades 
necessárias ao exercício de direitos e deveres na relação recíproca 
entre o cidadão e o Estado, a partir do melhor entendimento da vida em 
sociedade; da estrutura e do funcionamento da Administração Pública; da 
função socioeconômica dos tributos; da aplicação dos recursos públicos, 
das estratégias e dos meios para o exercício do controle social.

Assim, o Programa concebe para a sociedade tocantinense dos 
próximos anos um cenário com incremento do capital político do cidadão, 
no qual seja considerável o desenvolvimento da democracia participativa, 
e que possibilite o exercício pleno da cidadania. 

Afinal, a Educação Fiscal visa à construção da consciência 
que objetive e propicie a participação do cidadão no funcionamento e 
aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado. 
“outros temas importantes para a Educação fiscal são: tributo e sua 
função social como instrumento que pode e deve ser utilizado para 
promover mudanças e reduzir desigualdades sociais; a qualidade da 
gestão dos gastos públicos; orçamento público; o combate à sonegação, 
ao contrabando, ao descaminho, e à pirataria; participação e controle 
social, entre outros temas (PnEf, 2015)”.

3. VisÃo EstrAtÉgicA do PEEf

3.1 missão

Disseminar a cultura fiscal na sociedade tocantinense, por meio 
do compartilhamento do conhecimento sobre a gestão dos recursos 
públicos, favorecendo a participação social e o efetivo exercício da 
cidadania na perspectiva da educação integral humanizada.

3.2 Valores
 cidadania
 compromisso
 transparência                                                                      
 Ética                                                                          
 Justiça social         
                                                                  
4. obJEtiVos
 
4.1 objetivo geral

despertar, na sociedade tocantinense, a consciência para o 
pleno exercício da cidadania, proporcionando-lhe conhecimentos sobre 
tributos, finanças públicas e responsabilidade social, com o intuito de 
formar cidadãos conscientes e participativos no processo produtivo do 
Estado e no acompanhamento da aplicação dos recursos arrecadados 
em benefício da sociedade.

4.2 Objetivos Específicos

● Oferecer palestras, oficinas e cursos em Escolas, 
universidades e para a sociedade em geral; 

● Proporcionar aos servidores da Sefaz e Seduc conhecimento 
sobre as diretrizes para implementação da cultura e da educação fiscal 
no tocantins;

● Oportunizar à sociedade em geral espaços para reflexão 
sobre a importância da consciência cidadã para pleno exercício da 
cidadania;

● Mobilizar e incentivar os gestores municipais a implantar o 
PEEf em sua administração e programa de governo.

● Inserir a temática “Educação Fiscal” como tema transversal 
do currículo dos ensinos fundamental e médio;

● Inserir a temática “Educação Fiscal, como extensão nas 
universidades.

5. PÚbLico-ALVo

o PEEf é direcionado aos professores e estudantes do ensino 
fundamental, médio e superior, servidores públicos das três esferas, 
contadores, economistas, empresários, bem como a sociedade em geral.

6. EstruturA do PEEf

o artigo 5o da Portaria interministerial mf/mEc no 413/2002 
dispõe acerca da estrutura do gEfE, responsável pelo PEEf, que deve 
ser composto por servidores da sefaz e da seduc e, mediante convite, 
representantes de outras entidades ligadas ao fisco e ou à educação.

Para o fortalecimento do Programa no âmbito estadual é 
necessária a ampliação da estrutura de pessoal na sefaz e na seduc, 
a designação de dois ou mais servidores nas sedes das secretarias e 
pelo menos um em cada diretoria regional de fiscalização - drf e ou 
delegacia regional de Educação - drE.
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6.1 Estruturação

7. bAsE LEgAL do PEEf

• Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 
outubro de 1988;

• Lei no 9.394/1996, de 20 de novembro de 1996 - Estabelece 
diretrizes e bases da educação nacional;

• Portaria Interministerial no 413, de 31 de dezembro de 2002 
- Institui a implementação do PNEF e define responsabilidades do GEF;

• Resolução/CNE/MEC no 7, de 14 de dezembro de 2010 - 
fixa diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental de nove 
anos e consagra a Educação fiscal como componente a ser trabalhado 
no currículo de forma transversal;

• Decreto no 875, de 2 de dezembro de 1999 - cria o grupo 
de trabalho para a implementação do Programa no Estado do tocantins;

• Decreto no 1.623, de 23 de outubro de 2002 - institui o PEEf 
e estabelece que o planejamento, a coordenação, o acompanhamento e a 
avaliação cabem aos secretários de Estado da fazenda e da Educação;

• Decreto no 5.146, de 26 de novembro de 2014 - institui o 
gEfE no Estado do tocantins, e adota outras providências;

• Referencial Curricular do Ensino Fundamental das escolas 
públicas do tocantins: Ensino fundamental do 1o ao 9o ano;

• Proposta Curricular do Ensino Médio das escolas públicas 
do tocantins. 2007 - Versão preliminar;

• Documento Base do PNEF.
Além dos documentos citados, integram a base Legal outras leis 

e documentos oficiais que normatizam o Sistema Tributário Nacional, a 
gestão do orçamento público brasileiro, bem como as que regem o controle 
social e a transparência pública estadual e nacional.

8. comPEtÊnciAs dAs instituiÇÕEs EnVoLVidAs

de acordo com a legislação vigente, as competências dos 
órgãos componentes do gEfE são:

8.1 compete à sefaz (art. 13):
• Sensibilizar e envolver seus servidores na implementação 

do PnEf;
• Institucionalizar e coordenar o Grupo de Educação Fiscal 

Estadual - gEfE;
• Baixar os atos necessários e garantir os recursos, no âmbito 

de sua atuação, destinados à implementação do PEEf;
• Subsidiar tecnicamente, quando solicitado, o GEF, o GEFE 

e o gEfm na elaboração de material didático;
• Disponibilizar técnicos para a realização de cursos, 

palestras, elaboração de materiais diversos e outras ações necessárias 
à implementação do PEEf;

• Incluir a Educação Fiscal nos programas de capacitação e 
formação de seus servidores e nos demais eventos realizados;

• Realizar a divulgação do PEEF;
• Manter um representante permanente junto ao GEF;
• Realizar parcerias de interesse do Programa;
• Indicar representante para participar de cada um dos grupos 

gEfE e ou suas projeções e gEfm para o desenvolvimento de ações 
conjuntas, independente ou sem prejuízo das atividades próprias do 
Programa no Estado.

8.2  compete à seduc (art. 14):

• Subsidiar pedagogicamente, quando solicitado, os grupos 
gEf, gEfE, gEff e gEfm na elaboração de material didático;

• Sensibilizar e envolver os seus servidores na implementação 
do PnEf;

• Baixar os atos necessários e garantir os recursos, no âmbito 
de sua atuação, destinados à implementação do PnEf;

• Disponibilizar técnicos para a realização de cursos, 

palestras, elaboração de materiais diversos e outras ações necessárias 
à implementação do PnEf;

• Incluir a Educação Fiscal nos seus programas de capacitação 
e formação de seus servidores e nos demais eventos realizados;

• Realizar a divulgação do PNEF;
• Manter representante permanente junto ao GEF;
• Manter representantes permanentes junto ao GEFE de cada 

Estado;
• Indicar representante para participar de cada um dos grupos 

gEff e  ou suas projeções e gEfm, para o desenvolvimento de ações 
conjuntas, independente ou sem prejuízo das atividades próprias do 
Programa no Estado;

• Realizar parcerias de interesse do Programa;
• Fornecer dados referentes ao censo escolar, solicitados pela 

coordenação do PnEf.
 
8.3  compete à secretaria de fazenda ou finanças dos 

municípios (Art. 15): 

• Sensibilizar e envolver seus servidores na implementação 
do PnEf;

• Institucionalizar e coordenar o Grupo de Educação Fiscal 
municipal - gEfm;

• Baixar os atos necessários e garantir os recursos, no âmbito 
de sua atuação, destinados à implementação do PnEf;

• Subsidiar tecnicamente, quando solicitado, os grupos GEF, 
gEfE e gEff na elaboração de material didático;

• Disponibilizar técnicos para a realização de cursos, 
palestras, elaboração de materiais diversos e outras ações necessárias 
à implementação do PnEf;

• Incluir a Educação Fiscal nos programas de capacitação e 
formação de seus servidores e nos demais eventos realizados;

• Realizar a divulgação do PNEF;
• Realizar parcerias de interesse do Programa.

8.4  compete à secretaria de Educação dos municípios (art. 16):  

• Subsidiar pedagogicamente, quando solicitado, os grupos 
gEf, gEfE e gEff na elaboração de material didático;

• Sensibilizar e envolver os seus servidores na implementação 
do PnEf;

• Baixar os atos necessários e garantir os recursos, no âmbito 
de sua atuação, destinados à implementação do PnEf;

• Disponibilizar técnicos para a realização de cursos, 
palestras, elaboração de materiais diversos e outras ações necessárias 
à implementação do PnEf;

• Incluir a Educação Fiscal nos seus programas de capacitação 
e formação de seus servidores e nos demais eventos realizados;

• Participar da divulgação do PNEF;
• Realizar parcerias de interesse do Programa;
• Fornecer dados referentes ao censo escolar, solicitados pela 

coordenação do PnEf.

8.5 compete ao gEfE (art. 18):

• Planejar, executar, acompanhar e avaliar as ações 
necessárias à implementação do Programa no Estado;

• Elaborar e desenvolver os projetos estaduais;
• Buscar fontes de financiamento;
• Buscar apoio de outras organizações recomendáveis à 

implementação do PnEf;
• Propor medidas que garantam a sustentabilidade do PNEF 

em seu Estado;
• Fornecer dados relativos ao PNEF, solicitados pela 

coordenação nacional;
• Documentar, organizar e manter a memória do Programa 

no Estado, no âmbito de sua atuação;
• Implementar as ações decorrentes de decisões do GEF;
• Manter constante monitoramento e avaliação das ações 

relativas ao PnEf no âmbito estadual;
• Desenvolver projetos de integração estadual no PnEf;
• Estimular a implantação do Programa de Educação Fiscal no 

âmbito dos municípios, subsidiar tecnicamente e socializar as experiências 
bem-sucedidas;

• Manter permanente contato com o Conselho Estadual de 
Educação, estimulando a inserção curricular de Educação fiscal na rede 
pública de ensino;

• Sugerir às secretarias da Fazenda e da Educação, Juventude 
e Esportes fontes alternativas de financiamento para o Programa, 
subsidiando-as com informações;

• Elaborar e produzir material de divulgação local;
• Prestar informações solicitadas pelas instituições envolvidas 

na implementação do Programa;
• Constituir e manter atualizada rede de capacitadores, 

disseminadores e professores envolvidos no PnEf;
• Criar e manter contato com técnicos responsáveis pelo PEEf 

nas drE, via do sistema “canal Virtual de comunicação”.
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9. AtribuiÇÕEs dAs EQuiPEs PArA imPLAntAÇÃo do 
PEEf

9.1  Equipe seduc: gerente e técnico da formação continuada

• Articular a implementação do PEEF na Seduc em parceria 
com o gEfE;

• Incluir a Educação Fiscal no programa de capacitação e 
formação dos servidores da seduc e nos demais eventos realizados no 
âmbito da secretaria;

• Articular com a equipe de currículo da Seduc a inserção 
da temática “Educação fiscal” no referencial curricular do Ensino 
fundamental e médio;

• Inserir o PEEF nos materiais pedagógicos produzidos pela 
seduc;

• Divulgar, orientar e apoiar a participação das unidades 
escolares em concursos referentes a temática “Educação fiscal”;

• Apoiar a DRE na busca de parcerias com profissionais e 
instituições para a realização de palestras e oficinas com a temática 
“Educação fiscal”;

• Selecionar e divulgar experiências exitosas sobre a 
Educação fiscal nas unidades escolares;

• Manter contato com técnicos responsáveis pelo PEEF nas 
drE via sistema “canal Virtual de comunicação”.

9.2  Equipe drE: diretor regional e técnico pedagógico 
responsável pelo Programa Estadual de Educação fiscal

• Divulgar o programa na DRE e nas unidades escolares;
• Acompanhar e apoiar os tutores do curso “Disseminadores 

da Educação fiscal - dEf”;
• Articular a implementação do PEEF nas escolas de sua 

competência;
• Disponibilizar técnicos para a realização de cursos, 

palestras, elaboração de materiais diversos e outras ações necessárias 
à implementação do PEEf;

• Buscar parcerias com profissionais e entidades para a 
realização de palestras e oficinas com o tema Educação Fiscal;

• Apoiar a unidade escolar na busca de parcerias com 
profissionais e instituições para a realização de palestras e oficinas com 
a temática Educação fiscal;

• Incluir a Educação Fiscal no programa de capacitação e 
formação dos servidores da regional e nos demais eventos realizados 
pela drE;

• Inserir o Programa “Educação Fiscal” nos materiais 
pedagógicos produzidos pela drE;

• Divulgar, orientar e apoiar a participação das Unidades 
Escolares em concursos referentes à temática Educação fiscal;

• Realizar acompanhamento online e in loco das atividades 
realizadas pelas unidades escolares;

• Selecionar e divulgar experiências exitosas das unidades 
escolares sobre a Educação fiscal;

• Criar e manter atualizado banco de dados com informações 
de projetos e ações das unidades escolares sobre a Educação fiscal;

• Enviar relatórios trimestrais das ações realizadas no âmbito 
da drE sobre o Programa de Educação fiscal;

• Manter contato com técnicos do GEFE e da Seduc 
responsáveis pelo PEEf via canal Virtual de comunicação.

 
9.3 Equipe escolar: diretores, professores, coordenadores 

pedagógicos, demais coordenadores e orientadores educacionais.
            
• Divulgar o Programa na unidade escolar;
• Integrar o PEEF ao Projeto Político Pedagógico da escola, 

bem como aos programas em andamento, e organizar ações que 
perpassem por todos os níveis e modalidades de ensino;

• Incluir a Educação Fiscal no programa de capacitação 
e formação dos servidores da unidade escolar e nos demais eventos 
realizados;

• Participar das formações referentes à temática “Educação 
fiscal”;

• Buscar parcerias com profissionais e instituições para a 
realização de palestras e oficinas do tema “Educação Fiscal”;

• Participar de concursos referentes à temática “Educação 
fiscal”;

• Enviar relatórios das ações realizadas sobre o PEEF para 
a drE.

9.4 Equipe drf: servidores fazendários responsáveis pelo 
PEEf

• Divulgar o Programa na delegacia e nas agências de 
atendimento;

• Apoiar os tutores do curso “Disseminadores da Educação 
fiscal - dEf”;

• Articular e apoiar a implementação do PEEF nos municípios 
sob sua competência;

• Buscar parcerias com profissionais e entidades para a 
realização de palestras e oficinas com o tema ‘Educação Fiscal”;

• Apoiar as unidades escolares ou outra instituição de ensino 
na busca de profissionais e instituições para a realização de palestras e 
oficinas com a temática “Educação Fiscal”;

• Solicitar a inclusão da Educação Fiscal no programa de 
capacitação e formação dos servidores da drf e nos demais eventos 
realizados;

• Solicitar a inserção da temática do PEEF nos materiais 
produzidos para a drf;

• Participar das atividades do sistema “Canal Virtual de 
comunicação”, criado para capacitar, orientar e acompanhar os técnicos 
da sefaz responsáveis pelo programa nas drf, para familiarização e 
acompanhamento das ações do programa realizadas.

9.5 Parceiros: controladoria-geral da união, receita federal 
do brasil e outros

• Sensibilizar e envolver seus servidores na implementação 
do PEEf;

• Sugerir e desenvolver ações sobre a temática “Educação 
fiscal”;

• Disponibilizar técnicos para a realização de cursos, 
palestras, elaboração de materiais diversos e outras ações necessárias 
à implementação do PEEf;

• Incluir a Educação Fiscal nos programas de capacitação e 
formação de seus servidores e nos demais eventos realizados;

• Divulgar o PEEF;
• Realizar parcerias de interesse do PEEF;
• Subsidiar tecnicamente o GEFE na elaboração de material 

didático, quando solicitado;
• Integrar o GEFE para o desenvolvimento de ações conjuntas, 

independente ou sem prejuízo das atividades próprias do órgão.

10. dEsEnVoLVimEnto do PEEf nAs instituiÇÕEs dE 
Ensino E dEmAis instituiÇÕEs PÚbLicAs E PriVAdAs

o projeto do PEEf será disponibilizado às unidades escolares, 
parceiros e outras instituições para conhecimento e apropriação no sitio 
eletrônico da Escola de gestão fazendária - EgEfAZ (www.egefaz.to.gov.br)  
sob o título “Educação fiscal”, com links no portal da sefaz/to (www.
sefaz.to.gov.br) e da seduc/to (www.seduc.to.gov.br).

É necessário que as unidades escolares e outras instituições de 
ensino conheçam as linhas do programa e contemplem, em seu Projeto 
Político Pedagógico, ações de como será trabalhado o tema “Educação 
fiscal”. 

ressalta-se a necessidade de as equipes pedagógicas dessas 
instituições, juntamente com os professores, discutirem o programa 
da Educação fiscal no espaço do planejamento e na formação e 
contextualizar a função socioeconômica dos tributos e a correta aplicação 
dos recursos públicos no currículo escolar, uma vez que a formação do 
cidadão participativo não pode estar desvinculada do processo de ensino 
e aprendizagem.

É indispensável que os parceiros e outras instituições públicas e 
privadas disseminem a importância social dos tributos aos seus servidores 
e à população em geral, além de conhecerem as linhas do programa e 
participarem do curso dEf à distância.

A equipe de profissionais do GEFE, os técnicos da Seduc e das 
DRE, responsáveis pelo PEEF, ministrarão palestras e oficinas sobre a 
Educação fiscal nos vários espaços públicos, em especial, nas instituições 
de ensino. os tutores do curso dEf e parceiros do PEEf também estão 
aptos a ministrar palestras e oficinas sobre o tema.
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11.  rEsumo dos EiXos, mEtAs E AÇÕEs do ProgrAmA 

EiXos mEtAs AÇÕEs

EiXo 1

gestão Pedagógica e de 
desenvolvimento curricular

desenvolver projetos de 
integração estadual

Viabilizar a reestruturação 
do referencial curricular do 
Ensino fundamental e do 
Ensino médio, mediante 
a inserção da temática 

“Educação fiscal”

desenvolver projetos 
de Educação fiscal nas 

escolas da rede pública e 
outras instituições de ensino

Promover a implantação 
do PEEf em 10% dos 

municípios
tocantinenses

	realizar palestras com o tema PEEf para parceiros em potencial, e difundir 
o conhecimento dos eixos e metas do programa;
	desenvolver projetos que integrem as atividades voltadas à Educação 
fiscal;
	incentivar parceiros na realização de ações para a implementação do 
PEEf, desenvolver ações e disponibilizar técnicos para a realização de cursos, 
palestras, elaboração de materiais diversos e outras ações necessárias à sua 
implementação;
	Elaborar minuta do projeto de lei ou decreto para implantação do PEEf; 
Participar de discussões de reestruturação e reformulação do referencial 
curricular no âmbito da seduc;
	manter permanente contato com o cEE, estimular a apresentação do PEEf 
e do documento de orientação às unidades escolares, por meio de diversas 
estratégias para que integrem as ações do PEEf ao PPP da unidade escolar 
e da organização de atividades que perpassem o currículo escolar em todos 
os níveis e modalidades de ensino; 
	criar banco de projetos da Educação fiscal no sítios eletrônicos da sefaz, 
seduc e Egefaz no link “Educação fiscal”, elaborados pelos participantes do 
curso dEf, e permitir a sua execução ou adequação à realidade das unidades 
escolares e outras instituições de ensino;
	Participar da produção e confecção de material pedagógico com as equipes 
de técnicos do currículo dos Ensinos fundamental e médio da seduc, para 
instrumentalização dos professores em sala de aula;
	orientar professores, alunos e equipes gestoras no desenvolvimento de 
projetos sobre a Educação fiscal na escola, em especial na sala de aula, para 
apresentação em mostras, seminários e fóruns, bem como, a sua inscrição 
em prêmios locais e nacionais de Educação fiscal;
	firmar parcerias com universidades públicas e privadas para a produção de 
material pedagógico referente à temática “Educação fiscal” para professores 
e alunos da Educação básica e do Ensino superior;
	Valorizar, promover e premiar projetos e ou ações com melhores práticas 
sobre a Educação fiscal;
	 buscar a inserção curricular de Educação fiscal na rede Pública de Ensino.
	desenvolver estratégias de sensibilização de prefeitos, secretários 
municipais da fazenda ou finanças e da Educação, com vistas à implantação 
do PEEf nos municípios, por meio de técnicas e experiências bem-sucedidas;
obs.: nessa articulação, o gEfE contará com a parceria do cEiPm-icms, da 
gerência de formação continuada e da gerência de Apoio aos municípios, 
da seduc, das drE, das drf e agências de atendimento da sefaz, da Atm, 
da undime/to e das demais instituições interessadas;
	orientar sobre a elaboração da minuta do projeto de lei ou decreto para 
implantação do Programa de Educação fiscal municipal - PEfm. 

EiXo 2

gestão de formação 
e supervisão de 
capacitadores e 

Professores da Educação 
fiscal

Programar e executar 
a formação de 1.600 
disseminadores da 

Educação fiscal

Programar e executar a 
formação continuada de 

80 tutores

Realizar cursos e oficinas

Programar e executar 
curso de especialização 
em Educação fiscal e 

cidadania

incluir o tema “Educação 
fiscal” nos programas de 
capacitação e formação 
dos servidores da sefaz 
e seduc e nos demais 

eventos realizados por estas 
secretarias

implantar o sistema “canal 
Virtual de comunicação” 

do PEEf

Participar de eventos 
de formação continuada 

do gEfE.

	disponibilizar o curso dEf a professores, servidores públicos, universitários 
e sociedade civil organizada, desenvolvido na modalidade Ead on-line, via 
internet, com a utilização do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 
“moodle”;
	realizar a formação continuada de tutores que atuem como professor no 
curso dEf, disponibilizado pela EsAf;
	Preparar cursos semestrais de tutoria, de acordo com as necessidades do 
PEEF para os profissionais que já atuam e para novos profissionais;
	criar banco de tutores;
	Disponibilizar cursos e oficinas com conteúdos específicos para alunos, 
professores, servidores públicos, universitários e sociedade em geral;
	Estabelecer parcerias com instituições de educação credenciadas, com 
o intuito de ofertar curso de pós-graduação em nível de especialização aos 
disseminadores da Educação fiscal no tocantins, como forma de promover 
a continuidade dos estudos na temática “Educação fiscal” e criar banco de 
produções acerca desse tema;
	Articular, com os setores de formação continuada da sefaz e da seduc, a 
definição de público alvo para participação no DEF, de maneira a contemplar 
todos os servidores, de forma gradativa;
	ofertar aos servidores contemplados palestras, seminários ou outras 
atividades com o tema da Educação fiscal.
	criar sistema “canal Virtual de comunicação” do PEEf com o objetivo de 
estabelecer comunicação rápida e eficaz, desenvolver a cultura do registro e 
promover a socialização das experiências de sucesso, bem como, a formação 
continuada dos responsáveis pelo programa na drE e demais colaboradores, 
em serviço;
obs.: o canal de comunicação será criado no ambiente Ead da Egefaz, no  
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem “moodle”;
	Participar de seminários, palestras, cursos, treinamentos e outros eventos 
de abrangência regional e nacional.

EiXo 3 

Parceria e apoio financeiro

Estabelecer parcerias com 
entes públicos e privados 

para fomento das ações de 
Educação fiscal

Buscar apoio financeiro para 
a implementação do PEEf

	divulgar, nos órgãos públicos e privados, incluindo escolas e universidades, 
na Assembleia Legislativa e câmaras de vereadores do tocantins, associações 
e sindicatos de servidores, entidades não governamentais e à população em 
geral, para mobilização e adesão ao programa;
	Articular parceiros para a inclusão do tema “Educação fiscal” nos 
treinamentos e ou cursos de formação ou capacitação de servidores e 
colaboradores;
	Buscar apoio financeiro de outras organizações, empresas públicas e 
privadas, uma vez habilitadas e recomendáveis à implementação.
obs.:
1) Para fortalecer as ações de capacitação e divulgação do Programa será 
realizada mobilização para buscar instituições e profissionais com perfil técnico 
e desenvolvimento de cursos, palestras, elaboração de materiais diversos e 
demais ações necessárias.
2) A sefaz e a seduc, em conjunto, proporcionarão apoio técnico, pedagógico, 
administrativo e financeiro ao Programa.

EiXo 4

comunicação e marketing
divulgar o PEEf em 
diversos canais de 

comunicação

	Apresentar o Programa aos secretários de Estado da fazenda e da 
Educação, Juventude e Esportes, bem como às demais lideranças e técnicos, 
nos variados órgãos públicos da Administração direta e indireta, bem como 
na inciativa privada;
	conceber e produzir peças publicitárias e boletins informativos sobre o 
Programa e disponibilizá-los no espaço “Educação fiscal” nos portais da 
sefaz, seduc e da Egefaz, bem como no na mídia local;
	reestruturar o espaço da Educação fiscal no portal eletrônico da sefaz 
mediante a atualização e ampliação dos conteúdos e disponibilizar outros 
serviços interativos com o público de abrangência, além de disponibilizar o 
link da Educação fiscal no portal da Egefaz;
	criar espaço da Educação fiscal no portal educacional da sefaz para 
divulgação e disponibilização dos materiais do Programa;
	Incentivar professores, agentes do fisco e demais servidores fazendários 
para a produção e publicação de textos e artigos sobre a temática “Educação 
fiscal”.

Eixo 5 
monitoramento e Avaliação

realizar avaliação contínua 
do PEEf 	criar indicadores e instrumentos de avaliação para o programa

12.  AVALiAÇÃo do PEEf

A avaliação do Programa se dará de forma qualitativa e 
quantitativa com o propósito de monitorar o desenvolvimento das ações 
e os resultados obtidos por meio de estratégias e metas propostas para 
o Programa. 

Para avaliar os resultados da implementação do PEEf será 
necessário estabelecer a relação entre os resultados atuais, inclusive 
a avaliação realizada pelo Profisco, e a que for mensurada após a 
implementação do programa e da criação do regimento interno. 

com o intuito de se obter informações sobre o Programa nas 
unidades escolares, será solicitada à seduc a inserção do PEEf nos 
relatórios do respectivo supervisor.

na intenção de buscar informações sobre a percepção do 
cidadão tocantinense sobre a “cultura fiscal” será realizada avaliação 
qualitativa para identificação do nível de conhecimento dos cidadãos sobre 
os tributos e os gastos públicos, bem como captar a concepção quanto 
às responsabilidades dos órgãos do Estado. 

serão pesquisadas, ainda, as informações disponíveis nas 
avaliações externas referentes à temática, mediante questionário 
desenvolvido pela equipe do PnEf e  instituições parceiras.

Quanto à avaliação quantitativa, poderá ser realizada a partir 
do acompanhamento do número de instituições (incluindo as unidades 
escolares) e municípios aderentes ao Programa, bem como o número 
de pessoas capacitadas no curso dEf e ainda, os volumes de projetos 
executados nas escolas, alunos e professores participantes do processo.

A coleta desses dados será realizada ao final do ano letivo, 
estabelecendo a comparação entre o universo existente, a meta proposta 
no PEEf e a meta realmente alcançada, com o intuito de propor o 
realinhamento do planejamento.
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EXTRATO DO ADITIVO

AditiVo nº 03
contrAto nº: 041/2016
ProcEsso nº: 2016/25000/000304
contrAtAntE: secretaria da fazenda
contrAtAdA: nAsA construtorA LtdA - EPP.
obJEto: Prorrogação dos prazos de vigência e de execução e alteração 
do valor do contrato, referente à construção do Posto fiscal bela Vista no 
povoado grota do meio, em são miguel do tocantins
VALor do AditAmEnto: r$ 109.519,72 (cento e nove mil, quinhentos 
e dezenove reais e setenta e dois centavos).correspondente a 16,43% 
(dezesseis inteiros e quarenta e três centésimos por cento) do valor do 
contrato
cLAssificAÇÃo orÇAmEntÁriA: 25.010.04.122.1166.1116
nAturEZA dE dEsPEsA: 44.90.51
fontE dEtALHAdA: 0422
VigÊnciA: 90 (noventa) dias
dAtA dA AssinAturA: 03 de setembro de 2018.
signAtÁrios: - sandro Henrique Armando - secretário da fazenda.
- Alex Quitino moreschi - representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO

contrAto nº: 044/2018
ProcEsso nº: 2018/25000/000544
contrAtAntE: secretaria da fazenda
contrAtAdA: PEdro Augusto dE oLiVEirA.
obJEto: contratação de consultor individual na Plataforma JAVA.
VALor totAL do contrAto: r$ 156.000,00 (cento e cinquenta e 
seis mil reais).
cLAssificAÇÃo orÇAmEntÁriA: 04.128.1166.1111
nAturEZA dE dEsPEsA: 4.4.90.35
fontE dEtALHAdA: 25010
VigÊnciA: 12 meses.
dAtA dA AssinAturA: 31/08/2018
signAtÁrios: - sandro Henrique Armando - secretário da fazenda.
- Pedro Augusto de oliveira - representante Legal.

DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 67/2018
Pessoa Jurídica

Pelo presente Edital, a Agência de Atendimento de Palmas, nos 
termos do art. 22, inciso iV, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, 
notificA o(s) contribuinte(s) abaixo indicado, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do quinto dia da publicação deste, para ciência da revogação 
do termo de Acordo, junto a esta agência, situada na Quadra 103 sul, 
rua so-07, lote Plano diretor sul, Palmas/to.

nº suJEito PAssiVo inscriÇÃo EstAduAL ProcEsso

01 cAEtEs comErcio dE VEicuLos AutomotorEs LtdA 29.401.353-9 2018/6040/501275

02 br comÉrcio dE ELEtro E ELEtrodomÉsticos EirELi-mE 29.471.125-2 2018/6040/502523

03 utiLdrogAs distribuidorA dE Prod. fArmAcÊuticos LtdA 29.411.191-3 2018/6040/502522

Palmas, 05 de setembro de 2018.

ViLmAr cArLos rodriguEs
suPErVisor dA AgÊnciA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA 
INTERVENÇÃO TÉCNICA EM ECF (ETCIT - ECF)

nº: 002/2018
PAt nº: 2018/6040/503750

cumpro o dever de, na forma do disposto no §2º do art. 325, 
regulamento do icms, com a redação dada pelo decreto 2.912, de 29 
de dezembro de 2006, comunicAr a todos os contribuintes, órgãos 
estaduais públicos e de classes e às autoridades competentes, cuja 
jurisdição estão subordinadas à secretaria da fazenda do Estado do 
tocantins, que a secretaria da fazenda do Estado do tocantins, através 
da superintendência de Administração tributária/diretoria da receita/
gerência de Automação fiscal, dEfEriu o termo de credenciamento 
para intervenção em Ecf-tciEcf nº 002/2018 referente ao PAt nº 
2018/6040/503750, da empresa dAniELA tEiXEirA - mE, para realizar 
intErVEnÇÃo tÉcnicA, exclusivamente, em EQuiPAmEnto 
EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF, identificados no ANEXO, do 
respectivo termo de credenciamento para intervenção em Ecf.

Esclareço, ainda, que o termo de credenciamento para 
intervenção técnica em Equipamento Emissor de cupom fiscal (tcit - Ecf),  
supracitado reveste-se de caráter normativo e, portanto, de cumprimento 
obrigatório por parte da EmPrEsA crEdEnciAdA.

QuAdro i - idEntificAÇÃo dA EmPrEsA

nome comercial/razão social/denominação

dAniELA tEiXEirA - mE

nome fantasia inscrição Estadual cnPJ/mf

AmAZondAdos comPutAdorEs E sistEmAs 29.485.132-1 08.386.168/0001-70

QuAdro ii - EndErEÇo do EstAbELEcimEnto

Logradouro (rua, Av., Praça, etc.) número 

108 nortE AVEnidA Lo 4 14

complemento bairro

sALA 4 PLAno dirEtor nortE

município uf cEP

PALmAs to 77.006-090

QuAdro iii - sÓcio, rEsPonsÁVEL ou rEPrEsEntAntE LEgAL

nome 

 dAniELA tEiXEirA  

cargo na Empresa cPf nº

EmPrEsArio (indiViduAL)  000.788.811-29 

carteira de 
identidade Órgão Emissor nacionalidade 

4421985 dgPc/dg brbrAsiLEirA

Logradouro (rua, Av. Praça, etc.) Lote

Qd 108 nortE AVEnidA Lo 4 14

complemento bairro

PLno dirEtor nortE

município uf cEP

PALmAs to 77.006.090

mArco Antonio dA siLVA mEnEZEs
superintendente de Administração tributária

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

A suPErintEndÊnciA dE comPrAs E cEntrAL dE 
LicitAÇÃo dA sEcrEtAriA dA fAZEndA torna público que fará realizar 
as licitações abaixo. outras informações poderão ser obtidas pelos fones 
063 3218 2007, 3218 2363 ou no guichê da sccL. disPonÍVEL nos 
sitEs www.sgl.to.gov.br e/ou www.comprasnet.gov.br.

EditAL dE PrEgÃo ELEtrÔnico srP nº 019/2018. Abertura 
dia 21.09.2018, às 9h. Aquisição de veículos tipo caminhonete, para 
atender às necessidades do naturatins, Proc. 00.348/4031/2017, recurso: 
operações financeiras não reembolsáveis, Pregoeira: mEirE LEAL 
doVigo PErEirA. sistEmA dE cotAs.

EditAL dE PrEgÃo ELEtrÔnico nº 126/2018. Abertura 
dia 20.09.2018, às 9h. Aquisição de veículos tipo suV com proteção 
balística (blindados), para atender às necessidades da sEciJu, Proc. 
00.655/1701/2018, recurso: fundo Penitenciário, Pregoeira: mEirE L. 
d. PErEirA.

EditAL dE PrEgÃo ELEtrÔnico srP nº 114/2018. Abertura 
dia 21.09.2018, às 9h. Aquisição de material de consumo (kit laboratório), 
para atender às necessidades da ssP, Proc. 00.476/3100/2014, recurso: 
convênio, Pregoeira: dorcELinA mAriA tEiXEirA. sistEmA dE 
cotAs.

Palmas, 06 de setembro de 2018.

mEirE LEAL doVigo PErEirA
diretora de Licitações

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2018

A comissÃo PErmAnEntE dE L icitAÇÃo da 
suPErintEndÊnciA dE comPrAs E cEntrAL dE LicitAÇÕEs 
da sEcrEtAriA dA fAZEndA E PLAnEJAmEnto, em obediência ao 
disposto no art. 2º do decreto Estadual nº 5.344/2015, na competência 
de Órgão gerenciador, registra a intenção de registro de Preços da (o)  
instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA do EstAdo do 
tocAntins, para futura, eventual e parcelada contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de cotação, reserva, emissão e 
remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais 
e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio 
de disponibilização de sistema on-line (web), mediante realização de 
licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por 
item, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do 
termo de referência.

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



Ano XXX - EstAdo do tocAntins, sEgundA-fEirA, 10 dE sEtEmbro dE 20185.194DIÁRIO OFICIAL   No32

i - solicitação de compras - serviços/materiais;

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

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

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

O prazo final para apresentação das manifestações é dia 
13/09/2018, das 8h às 14h.

Palmas, 06 de setembro de 2018.

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

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2018

A comissÃo PErmAnEntE dE L icitAÇÃo da 
suPErintEndÊnciA dE comPrAs E cEntrAL dE LicitAÇÕEs 
da sEcrEtAriA dA fAZEndA E PLAnEJAmEnto, em obediência ao 
disposto no art. 2º do decreto estadual nº 5.344/2015, na competência 
de Órgão gerenciador, registra a intenção de registro de Preços da (o)  
sEcrEtAriA do dEsEnVoLVimEnto EconÔmico, ciÊnciA, 
tEcnoLogiA, turismo E cuLturA, para futura, eventual e parcelada 
contratação de empresa especializada para aquisição de material de 
consumo (caneta, caderno, café, etc.), mediante realização de licitação 
pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, 
conforme condições, especificações e quantitativos constantes do termo 
de referência.

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

i - solicitação de compras - serviços/materiais;

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

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

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

O prazo final para apresentação das manifestações é dia 
13/09/2018, das 8h às 14h.

Palmas, 06 de setembro de 2018.

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

SECRETARIA DAS CIDADES 
E INFRAESTRUTURA

PORTARIA/SEINF Nº 171, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dA infrAEstruturA, HAbitAÇÃo E 
sErViÇos PÚbLicos, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42,  
§1º, incisos i e iV, da constituição Estadual, tendo em vista que lhe 
compete à prática de atos de gestão administrativa e,

considErAndo o despacho nº 64/2018/sAJur, que 
manifesta pela rescisão do contrato 115/2014 e recomenda-se a 
designação de equipe técnica a fim de promover a devida apuração de 
responsabilidades, por meio de procedimento específico para este fim;

considErAndo, o teor do art. 78, parágrafo único, da Lei 
8.666/93;

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr os servidores ronivon gomes Vieira, número 
funcional 11585030, gerlen Alves bastos, número funcional 916496-1, 
e ranyelle Kelbiane Pedrosa Lacerda, número funcional 75155-5, para 
sob a presidência do primeiro, realizar procedimento administrativo para 
apuração de inexecução contratual da empresa cAsArÃo EmPrEsA 
dE construÇÃo LtdA, quanto aos fatos constantes no processo 
2013.63010.000127, especialmente, quanto ao descumprimento da 
cláusula terceira, alínea “b” do contrato nº 115/2014, c/c os arts. 77 e 78, 
incisos i e V, da Lei nº 8.666/93; e aplicação das penalidades, concedendo-
lhes o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do relatório.

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

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dA infrAEstruturA 
HAbitAÇÃo E sErViÇos PÚbLicos do EstAdo do tocAntins 
em Palmas, capital do Estado, aos 29 dias do mês de agosto de 2018.

cLAudinEi APArEcido QuArEsEmin
secretário da infraestrutura, Habitação e serviços Públicos

PORTARIA/SEINF Nº 172, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dA infrAEstruturA, HAbitAÇÃo E 
sErViÇos PÚbLicos, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42,  
§1º, incisos i e iV, da constituição Estadual, tendo em vista que lhe 
compete à prática de atos de gestão administrativa e,

considErAndo a necessidade de recompor a comissão 
de tomada de contas Especial, para apuração de fatos, cobrando e 
identificando os responsáveis, nos casos em que não forem apresentadas 
as prestações de contas dos convênios em que houve repasse de auxílio 
financeiro;

considErAndo o disposto no art. 4º, inc. XV, da Lei Estadual 
nº 1.415, de 20 de novembro de 2003 e, ainda, observando o manual 
técnico de Auditoria - mtA;

considErAndo o art. 74, inciso iii, c/c o art. 75, §1º, da Lei nº 
1284, de 17 de dezembro de 2001, c/c a instrução normativa - tcE-to 
nº 14, de 10 de dezembro de 2003;

considErAndo o dever da administração em exigir a boa e 
regular aplicação dos recursos públicos;

considErAndo que diante da omissão no dever de prestar 
contas dos recursos repassados pelo Estado, a autoridade administrativa, 
sob pena de responsabilidade solidária, deverá adotar as providências 
cabíveis;

rEsoLVE:

Art. 1º rEstAbELEcEr a comissão referida, para realização de 
tomada de contas Especial instituída pela PortAriA/sEinf nº 217, de 
04 agosto de 2016, DOE nº 4679, a fim de dar continuidade aos trabalhos 
até a conclusão do respectivo relatório do processo nº 2014/63010/000059 
- PrEfEiturA municiPAL dE riAcHinHo tocAntins, referente ao 
convênio nº 016/2014.

Art. 2º substituir os membros da Portaria supracitada 
pelos servidores: Jocely cabral cunha, número funcional 11588128-1, 
Elizângela cosmo Leite barros, número funcional 1002163-6, cidney 
miranda dos reis, número funcional 11639423-1, para, sob a Presidência 
do primeiro, realizar os procedimentos de tomada de contas Especial da 
secretaria de infraestrutura, Habitação e serviços Públicos, em razão da 
ausência de prestação de contas do convênio.

Art. 3º EstAbELEcEr o prazo de 60 (sessenta) dias para 
realização dos trabalhos e emissão do respectivo relatório;

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dA infrAEstruturA 
HAbitAÇÃo E sErViÇos PÚbLicos do EstAdo do tocAntins 
em Palmas, capital do Estado, aos 29 dias do mês de agosto de 2018.

cLAudinEi APArEcido QuArEsEmin
secretário da infraestrutura, Habitação e serviços Públicos
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PORTARIA/SEINF Nº 173, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dA infrAEstruturA, HAbitAÇÃo E 
sErViÇos PÚbLicos, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
42, §1º, incisos i e iV, da constituição Estadual, tendo em vista que lhe 
compete à prática de atos de gestão administrativa e,

considErAndo o Parecer técnico cgE nº 271/2017, da 
controladoria-geral do Estado, e a necessidade de recompor a comissão 
de tomada de contas Especial, para apuração de fatos, cobrando e 
identificando os responsáveis, nos casos em que não forem apresentadas 
as prestações de contas dos convênios em que houve repasse de auxílio 
financeiro;

considErAndo o disposto no art. 4º, inc. XV, da Lei Estadual 
nº 1.415, de 20 de novembro de 2003 e, ainda, observando o manual 
técnico de Auditoria - mtA;

considErAndo o art. 74, inciso iii, c/c  o art. 75, §1º, da Lei 
nº 1284, de 17 de dezembro de 2001, c/c a instrução normativa - tcE-to 
nº 14, de 10 de dezembro de 2003;

considErAndo o dever da administração em exigir a boa e 
regular aplicação dos recursos públicos;

considErAndo que diante da omissão no dever de prestar 
contas dos recursos repassados pelo Estado, a autoridade administrativa, 
sob pena de responsabilidade solidária, deverá adotar as providências 
cabíveis;

rEsoLVE:

Art. 1º rEstAbELEcEr a comissão referida, para realização 
de tomada de contas Especial instituída pela PortAriA/HAbitAÇÃo 
nº 022, de 09 de abril de 2015, doE nº 4356, e PortAriA/sEdruH 
Nº 0103/2015, DOE Nº 4500, a fim de dar continuidade aos trabalhos e 
concluir o relatório do processo nº 2011/51010/00076 - PrEfEiturA 
municiPAL dE sAntA fÉ do ArAguAiA, e convênio nº 06/2012.

Art. 2º substituir os membros da Portaria supracitada 
pelos servidores: Evelyn Póvoa dantas, número funcional, Antonia da 
silva Alves, número funcional 420820-1, milton Luis telles dos santos 
Júnior, número funcional 768859-3, para, sob a Presidência do primeiro, 
realizar os procedimentos de tomada de contas Especial da secretaria 
de infraestrutura, Habitação e serviços Públicos, em razão da ausência 
de prestação de contas do convênio.

Art. 3º EstAbELEcEr o prazo de 60 (sessenta) dias para 
realização dos trabalhos e emissão do respectivo relatório;

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dA infrAEstruturA 
HAbitAÇÃo E sErViÇos PÚbLicos do EstAdo do tocAntins 
em Palmas, capital do Estado, aos 29 dias do mês de agosto de 2018.

cLAudinEi APArEcido QuArEsEmin
secretário da infraestrutura, Habitação e serviços Públicos

SECRETARIA DO MEIO AMbIENTE 
E RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA - SEMARH Nº 81, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo do mEio AmbiEntE E 
rEcursos HÍdricos, no uso de suas atribuições e consoantes o 
disposto no art. 42, §1º, incisos ii e iV, da constituição do Estado, tendo 
em vista que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em 
conformidade com o Ato nº 650-nm, de 26/04/2018 e em consonância 
com o art. 26 da Lei 8.666/93, dEcrEto nº 5.779, de 05 de fevereiro 
de 2018 e com a instrução normativa tcE-to nº 002/2008, de 07 de 
maio de 2008,

considErAndo o  P rocesso  Admin i s t r a t i vo  n º 
2018/39000/000078, tendo como o objeto, contratação direta da empresa 
VALAdArEs comErciAL LtdA - EPP para aquisição e instalação de 
01 (uma) mola hidráulica para porta de vidro, no valor de r$ 765,97 
(setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), com 
objetivo de atender a necessidade desta secretaria.

considErAndo a permissão contida no art. 24, inciso ii, da 
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

rEsoLVE:

Art. 1º Que fica dispensada a licitação para efetivação da 
despesa solicitada em favor da empresa VALAdArEs comErciAL LtdA 
- EPP, cnPJ nº 33.572.793/0001-72, no valor de r$ 765,97 (setecentos 
e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

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

gAbinEtE do sEcrEtÁrio do mEio AmbiEntE E 
rEcursos HÍdricos, em Palmas - to, aos 30 dias do mês de Agosto 
de 2018.

LEonArdo sEttE cintrA
secretário

PORTARIA SEMARH Nº 85, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio do mEio AmbiEntE E rEcursos 
HÍdricos - sEmArH, no uso de suas atribuições, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso iV da constituição Estadual, em conformidade com 
o Ato nº 650 - nm, de 26 de abril de 2018 e com o art. 1º-A da Lei 3.348, 
de 15 de março de 2018,

rEsoLVE:

Art. 1º nomear, para compor a comissão Especial, no que 
concerne aos estudos de aplicação da referida Lei os seguintes 
representantes:

V. da secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico, 
ciência, tecnologia, turismo e cultura - sEdEn; suplente José de 
ribamar félix em substituição a marcos miranda.

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

gAbinEtE do sEcrEtÁrio do mEio AmbiEntE E 
rEcursos HÍdricos, em Palmas - to, aos 05 dias do mês de 
setembro de 2018.

LEonArdo sEttE cintrA
secretário

EXTRATO DE TERMO DE COLAbORAÇÃO

Processo nº 2018.39000.000067
termo de colaboração sEmArH nº 01/2018
contratante: sEcrEtAriA do mEio AmbiEntE E rEcursos 
HÍdricos - sEmArH
contratado: fundAÇÃo dE PEsQuisAs fLorEstAis do PArAnÁ
cnPJ/mf: 75.045.104/0001-11
objeto: o presente termo de colaboração tem por objeto estabelecer 
uma parceria técnica e operacional, que atuará na prevenção, 
controle e combate aos incêndios florestais, por meio da contratação 
de brigadistas treinados pela defesa civil Estadual, aquisição de 
equipamentos e materiais (EPis), instruções e padronização. serão 50 
(cinquenta) brigadistas, apenados em regime egresso e aberto, visando 
a ressocialização dos mesmos.
Ação 18.544.1150.30080000- Apoio na implementação de Ações de 
Adaptação e mitigação de situações  de Emergência Ambiental.
Valor: o valor total de r$ 699.966,40 (seiscentos e noventa e nove mil, 
novecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).
natureza da despesa: 3.3.3.50.41
fonte de recurso: 0217000911
data da Assinatura: 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
Vigência: o presente termo de colaboração nº 01/2018 vigorará 05 
(cinco) meses a contar da data de publicação do doE de seu extrato de 
termo de colaboração.
signatários:
LEornAdo sEttE cintrA - representante da contrAtAntE
JorgE Luis montEiro dE mAtos - representante da contrAtAdA
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SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA - 568/2018/SES/GAbSEC

o sEcrEtÁrio dA sAÚdE, designado pelo Ato governamental 
de nº 579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095, de 19 de 
abril de 2018, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos i, ii e iV, da 
constituição do Estado.

considerando a necessidade de garantir o fornecimento de 
meios de preservação para córneas a fim de atender o Banco de Olhos 
do Estado do tocantins;

considerando que o produto em questão é indispensável para 
que os serviços de transplantes de córnea sejam realizados, visto que o 
mesmo é utilizado para preservar a córnea doada, garantindo condições 
fisiológicas adequadas para a implantação do órgão ao paciente receptor;

Considerando Justificativa emitida pelo Gestor da Pasta, às fls. 
335/336 e às fls. 486/487;

considerando Parecer Jurídico “sAJ/dcc/gcontrAt” nº 
530/2017 exarado pela gerência de contratos, da superintendência de 
Assuntos Jurídicos da Pasta, devidamente homologado pelo despacho/
gAb nº  1196/2017 e Parecer Jurídico “scE” nº 417/2017, no qual se 
manifesta favorável à contratação da empresa bL indÚstriA ÓticA 
LtdA.

rEsoLVE:

Art. 1º dispensar a realização de Procedimento Licitatório, 
nos termos do art. 24, inciso Vii, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, visando à contratação da empresa bL indÚstriA ÓticA LtdA., 
inscrita no cnPJ nº 27.011.022/0017-70 para fornecimento de meios de 
preservação para córneas - conforme especificações técnicas contidas 
no termo de referência, no valor total de r$ 101.397,60 (cento e um mil 
trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), conforme elencado 
no Processo Administrativo nº 2016/30550/003507.

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

gAbinEtE do sEcrEtÁrio dA sAÚdE, Palmas, aos 08 
(oito) dias do mês de agosto de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 581/2018/SES/GAbSEC, 04 DE SETEMbRO DE 2018.

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

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

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

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

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

rEsoLVE:

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

cont. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 
Araguaçu

gleicilene 
martins da s. 

duailibe
mat: 11628421-1

Elvis ferreira 
Lyra soares

mat: 1044630-2 

miguel de Paula 
resende

mat: 344816-3

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 

Augustinópolis

maria conceição 
de oliveira

mat: 272027-5

rita de cácia de 
Almeida santana 

mat: 1138308

José carlos 
ferreira santos 
mat: 10441096

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 

guaraí 

Joaquim brito 
damaceno

mat: 11558130

José rodrigues 
godoi

mat: 11834191

Wanderson 
gonçalves de 

sousa
mat: 9950012

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 
dianópolis

Edinalva oliveira 
ferreira ramos
mat: 114685702

Joir rodrigues 
Valente

mat: 2192204

Helber dikson 
costa rodrigues 
mat: 147075-2

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital e 
maternidade tia 

dedé

Alex Avelino da 
silva Pereira 
mat: 46064-1

franklin Avelino 
da silva

mat: 1153374

Luzinete 
Lima moura 
fernandes

mat: 682886

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital e 
maternidade 
dona regina 

fernando 
Pinheiro de 

melo
mat: 10885995

rivanildo de 
sousa batista 
mat: 9761602

Elinaldo batista 
costa

mat: 6007666

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 

Arraias

Lara balduino 
Pontes rocha 

mat: 1253859-4

Hugo Junio 
ferreira de 

souza
mat: 1280740-3

Waldineia 
ferreira de 

oliveira
mat: 1288520-3

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital infantil 
de Palmas

maria candida 
brum

mat: 11615761-2

shirley Alves da 
costa

mat: 665104-1

Andréia 
cavalcante 

santos
mat: 11626224-1

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 

Xambioa

maria Heleiuda 
Pereira

mat: 11641711-1

Josimar gomes 
matos

mat: 909273-1

Wilson Pereira 
Lima

mat: 866523-2

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 

Paraíso

maria Aparecida 
menezes c 

diniz
mat: 961994-2

marcos torres 
do Prado

mat: 769104-5

romero gomes 
Pereira Jácomo 
mat: 1016997-2

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 
Arapoema

Werivelton 
correia de 

Araújo
mat: 940279-4

fabiana Elisa de 
Andrade becalli 
mat: 137616-2

mariana Altoe 
copo

mat: 165958-3

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 
miracema

rogério silva 
Leite

mat: 11145099-1

Emerson 
Pinheiro de Lima 
mat: 678410-2

Julio cesar da 
cruz Azevedo 
mat: 936598-2

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital geral 
de Palmas

rivânia de 
sousa batista 

mat: 

gideon sousa 
da silva

mat: 898482-4

Elvio maia 
rabelo

mat: 1195077-5

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 

gurupi

fernando 
bezerra da mota 
mat: 11455780

Eliene rodrigues 
de sousa

mat: 714607-1

teliana silva 
camargo

mat: 1121740-1

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital 
regional de 
Araguaína

rivânia de 
sousa batista 
mat: 982547

gideon sousa 
da silva

mat: 898482-4

marilene f. Ayres
mat: 611831-6

047/2016 5295/30550/2015

fornecimento de 
água potável para as 

unidades Hospitalares 
da rede Estadual

Hospital de 
referência de 
Porto nacional

sildomar gomes 
fonseca mat: 

606823-4

Vilmar barros 
da silva

mat: 873126-2

marlus diego 
Araújo fonseca 
mat: 11458287-3

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

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

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

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

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde
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PORTARIA Nº 582/2018/SES/GAbSEC, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

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

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

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

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

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

rEsoLVE:

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

cont. Proc. obJEto contEmP. gEstor fiscAL do
contrAto

suPLEntE do 
contrAto

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 
Araguaçu

gleicilene 
martins da s. 

duailibe
mat: 11628421-1

Elvis ferreira 
Lyra soares

mat: 1044630-2

miguel de Paula 
resende

mat: 344816-3

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 

Augustinópolis

maria conceição 
de oliveira

mat: 272027-5

rita de cácia de 
Almeida santana 

mat: 1138308

José carlos 
ferreira santos 
mat: 10441096

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 

guaraí

Joaquim brito 
damaceno

mat: 11558130

José rodrigues 
godoi

mat: 11834191

Wanderson 
rodrigues de 

sousa
mat: 9950012

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 
dianópolis

Edinalva oliveira 
ferreira ramos
mat: 114685702

Joir rodrigues 
Valente

mat: 2192204

Helber dikson 
costa rodrigues 
mat: 147075-2

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital e 
maternidade tia 

dedé

Alex Avelino da 
silva Pereira 
mat: 46064-1

franklin Avelino 
da silva

mat: 1153374

Luzinete 
Lima moura 
fernandes

mat: 682886

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 

Porto nacional

sildomar gomes 
fonseca mat: 

606823-4

Vilmar barros 
da silva

mat: 873126-2

marlus diego 
Araújo fonseca 
mat: 11458287-3

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital e 
maternidade 
dona regina 

fernando 
Pinheiro de 

melo
mat: 10885995

Elinaldo batista 
costa

mat: 6007666

rivanildo de 
sousa batista 
mat: 9761602

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 

Pedro Afonso 

Jaquelina 
cordeiro 

soares mat: 
115457020-1

Antônio A. 
rodrigues 

borges
mat: 1132229-1

maison 
rodrigues costa 
mat: 11528273-2

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital de 
referencia de 

Arraias 

Lara balduino 
Pontes

mat: 1253859-4

Hugo Junio 
ferreira de 

souza
mat: 1280740-3

gisele batista 
Lopes

mat: 11526424-2

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 

Xambioá

maria Heleiuda 
Pereira mat: 
11641711-1

Josimar gomes 
matos

mat: 909273-1

Wilson Pereira 
Lima

mat: 866523-2

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 

Paraíso

maria Aparecida 
menezes c 

diniz
mat: 961994-2

marcos torres 
do Prado

mat: 769104-5

romero gomes 
Pereira Jácomo 
mat: 1016997-2

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital infantil 
de Palmas

maria candida 
brum

mat: 11615761-2

shirley Alves da 
costa

mat: 665104-1

Andréia 
cavalcante 

santos
mat: 11626224-1

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 
Arapoema

Werivelton 
correia de 

Araújo
mat: 940279-4

Katianne ferro 
de moura

mat: 1068628-4

fabiana Elisa de 
Andrade becalli 
mat: 137616-2

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 
miracema

rogério silva 
Leite

mat: 11145099-1

maria do socorro 
gomes mat: 

356880-1

Emerson 
Pinheiro de 

Lima
mat: 678410-2

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital geral 
de Palmas

Leonardo de 
oliveira toledo 

silva
mat: 1036955-8

Yeud José 
matuoca

mat: 42241-2

Vinícius sousa 
benvindo

mat: 1160583-1

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital  de 
referência 

gurupi

fernando 
bezerra da mota 
mat: 11455780

teliana silva 
camargo

mat: 1121740-1

Eliene rodrigues 
de sousa

mat: 714607-1

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital 
regional de 
Araguaína 

rivânia de 
sousa batista 
mat: 982547

gideon sousa 
da silva

mat: 898482-4

Elvio maia 
rabelo

mat: 1195077-5

029/2016 4089/30550/2015

fornecimento de 
energia elétrica para as 
unidades Hospitalares 

do Estado e seus 
Anexos

Hospital de 
referência de 

Alvorada

Hortência 
figueiras P. 

oliveira
mat: 607844

Wanes ribeiro 
Lima campos 
mat: 4507702

marciel Pereira 
da silva

mat: 715541

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

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

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

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

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA GAbSEC/SES Nº 584, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE¸ no uso de suas 
atribuições legais, e consoante o disposto no §1º, incisos i, ii e iV, do art. 42,  
da constituição do Estado do tocantins, c/c o inciso ii do art. 175, o inciso 
i e §§1º e 3º, do art. 166, caput, do art. 173 e o inciso iii, do art. 174,  
todos da Lei Estadual nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e suas alterações 
posteriores;

considErAndo que é dever da Administração Pública apurar 
toda e qualquer conduta irregular dos seus servidores, respeitando os 
princípios basilares do procedimento de sindicância administrativa;

considErAndo que a saúde é um direito constitucional 
destinado a todos os cidadãos e que os recursos (financeiros, patrimoniais 
e de pessoal), destinados a ela, devem ser administrados de forma proba 
e em respeito aos princípios da Administração Pública;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Saúde do Estado, firmou 
termo de reconhecimento de despesa em favor da empresa mAnoEL 
A. dA siLVA - mE, inscrita no cnPJ sob o nº 09.213.764/0001-30, 
conforme os processos de nº s 2017/30550/000268, 2017/30550/001122, 
2016/30550/009919 e nº 2017/30550/000049; na forma prevista nos arts. 
62 e 63, §§1º e 2º, incisos i e iii da Lei federal nº 4.320/64, c/c o art. 1º 
do decreto nº 62. 115/68;

considErAndo que para cada reconhecimento de despesa 
informado pela superintendência de Aquisição e Estratégia de Logística, 
a corregedoria de saúde do Estado autuou individualmente, os 
processos na seguinte ordem: 2017/30550/001237, 2017/30550/000979, 
2016/30550/010177, 2016/30550/010172, 2016/30550/10247.

rEsoLVE:

Art. 1º rEconduZir a segunda comissão Permanente de 
sindicância os processos nºs 2017/30550/001237, 2017/30550/000979, 
2016/30550/010177, 2016/30550/010172, 2016/30550/10247, prorrogada 
pela Portaria nº 541, de 21 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial 
nº 5.187, de 29 de agosto de 2018.



Ano XXX - EstAdo do tocAntins, sEgundA-fEirA, 10 dE sEtEmbro dE 20185.194DIÁRIO OFICIAL   No36

Art. 2º ProrrogAr em 30 (trinta) dias, o prazo previsto 
na PortAriA gAbsEc/sEs nº 541, de 21 de agosto de 2018, que 
reconduziu a sindicância investigativa, publicada no doE nº 5.187, de 
29 de agosto de 2018;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, e retroagem seus efeitos ao dia 1º de agosto de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

PORTARIA GAbSEC/SES Nº 586, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sAÚdE¸ no uso de suas 
atribuições legais, e consoante o disposto no §1º, incisos i, ii e iV, do art. 42,  
da constituição do Estado do tocantins, c/c o inciso ii do art. 175, o inciso 
i e §§1º e 3º, do art. 166, caput, do art. 173 e o inciso iii, do art. 174,  
todos da Lei Estadual nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e suas alterações 
posteriores;

considErAndo a PortAriA gAbsEc/sEs nº 542, de 21 de 
agosto de 2018, que reconduziu a sEgundA comissÃo PErmAnEntE 
dE sindicÂnciA dA sEs-to, publicada no doE nº 5.187, de 29 de 
agosto de 2018, a fim de apurar os fatos narrados no Processo Nº 
2018/30550/000225;

considErAndo o mEm. nº 361/2018/sAJ/dcont/gcs 
oriundo da segunda comissão Permanente de sindicância;

considErAndo que é dever da Administração Pública apurar 
toda e qualquer conduta irregular dos seus servidores, respeitando os 
princípios basilares do procedimento de sindicância administrativa;

considErAndo que a saúde é um direito constitucional 
destinado a todos os cidadãos e que os recursos (financeiros, patrimoniais 
e de pessoal), destinados a ela, devem ser administrados de forma proba 
e em respeito aos princípios da Administração Pública;

rEsoLVE:

Art. 1º rEconduZir a segunda comissão Permanente de 
sindicância o processo nº 2018/30550/000225 instaurado em razão da 
Portaria nº 366, de 22 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial nº 
5.118, de 23 de maio de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de julho de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

DESPACHO/GAb Nº 1400/2018
PROCESSO: 2017 30550 003263

Vistos etc...

com fulcro na súmula nº 473 do supremo tribunal federal, 
e tendo em vista à necessidade da gestão da Pasta atuar de forma a 
zelar pela melhor aplicabilidade das sugestões propostas no relatório 
de Recomendação Nº 107/2017, às fls. 492/505 do referido processo, 
AcoLHo parcialmente os pedidos formulados pela Empresa cEntro 
oncoLÓgico do brAsiL LtdA - LAborAtÓrio cobrA, cnPJ 
nº 06.264.942/0001-63 no bojo do mesmo, e dEtErmino o EfEito 
susPEnsiVo da multa aplicada no item “f” do despacho/gAb nº 
533/2018, Publicado no d.o.E nº 5.092 de 16 Abril de 2018, até que se 
promova uma revisão dos cálculos.

Palmas - to, 30 de agosto de 2018.

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 350/2013

ProcEsso: 2014.37000.00173
tErmo AditiVo: 6º
contrAto: 350/2013
contrAtAntE: sEcrEtAriA dA sAÚdE - sEs, como intErVEniEntE 
a sEcrEtAriA dA infrAEstruturA, HAbitAÇÃo E sErViÇos 
PÚbLicos - sEinf
contrAtAdA:  EmPrEsA cocEno construtorA cEntro 
nortE LtdA.
obJEto: A ProrrogAÇÃo dE PrAZo dE VigÊnciA, do contrAto 
Em EPÍgrAfE, rEfErEntE À construÇÃo do HosPitAL 
rEgionAL dE guruPi - to.
VigÊnciA: ficA ProrrogAdo Por mAis 365 (trEZEntos E 
sEssEntA E cinco) diAs o PrAZo dE VigÊnciA do contrAto 
E dE 90 (noVEntA) diAs o PrAZo dE EXEcuÇÃo.
dotAÇÃo orÇAmEntÁriA: 10.302.1165.3055
ELEmEnto dE dEsPEsAs: 44.90.51
fontE:  0225 e 0102
dAtA dA AssinAturA: 06/08/2018
signAtÁrios:
rEnAto JAYmE dA siLVA
P/contrAtAntE
EmPrEsA cocEno construtorA cEntro nortE LtdA.
P/contrAtAdA

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2013

ProcEsso: 2013.30550.003693
tErmo AditiVo: 7º
contrAto: 040/2013
contrAtAntE: sEcrEtAriA EstAduAL dA sAÚdE
contrAtAdA: A EmPrEsA HosPitAL E mAtErnidAdE cristo 
rEi LtdA.
obJEto: PrEstAÇÃo dos sErViÇos dE uti - unidAdE dE 
tErAPiA intEnsiVA nEonAtAL dEstinAdo Aos PAciEntEs 
AtEndidos nAs unidAdEs HosPitALArEs do EstAdo com 
cobErturA dE dEsPEsAs dE HonorÁrios mÉdicos, diÁriAs, 
tAXAs, bAndEJAs, mAtEriAis, ALuguÉis dE EQuiPAmEntos, 
mEdicAmEntos nAcionAis E imPortAdos, EXAmEs AuXiLiArEs 
dE diAgnÓsticos, (EXAmEs LAborAtoriAis E rAdioLÓgicos 
conVEncionAis) E gAZEs mEdicinAis, rEguLAdos PELA 
cEntrAL dE rEguLAÇÃo dA sEcrEtAriA dE sAÚdE do EstAdo 
do tocAntins. ALÉm disso, ALtErA A “cLÁusuLA dÉcimA 
tErcEirA - dA VigÊnciA” conformE dEscriÇÃo AbAiXo:
VigÊnciA: ficA o contrAto nº 040/2013 ProrrogAdo Por 
mAis 06 (sEis) mEsEs, PAssAndo A VigÊnciA A sEr dE 28/08/2018 
AtÉ 28/02/2019, rEssALVA QuAnto À EXtinÇÃo AntEciPAdA do 
contrAto Em rAZÃo dA concLusÃo do ProcEsso 327/2017 
(fL.607).
dotAÇÃo orÇAmEntÁriA: 10.302.1165.4116
ELEmEnto dE dEsPEsAs: 33.90.39
fontE: 0102
VALor: r$ 2.147.186,42 (dois miLHÕEs cEnto E QuArEntA E 
sEtE miL cEnto E oitEntA E sEis rEAis E QuArEntA E dois 
cEntAVos)
dAtA dA AssinAturA: 27/08/2018
signAtÁrios: - rEnAto JAYmE dA siLVA - P/contrAtAntE
- A EmPrEsA HosPitAL E mAtErnidAdE cristo rEi LtdA. - P/
contrAtAdA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO

o Presidente da comissão Permanente de Licitação da 
secretaria de Estado da saúde/to torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 105/2017 - Processo Administrativo nº 2017/30550/1763, 
conforme segue:

somAtEc PrEstAdorA dE sErViÇos HosPitALArEs EirELi
cnPJ: 17.180.505/0001-88, o valor adjudicado r$ 3.439,00.

strAfEr Produtos mÉdico HosPitALArEs EirELi
cnPJ: 24.768.176/0001-56, o valor adjudicado r$ 29.630,00.

o valor total adjudicado r$ 33.069,00. o resultado completo 
encontra-se disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Palmas/to, 06 de setembro de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação/sEs
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2018
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO

o Presidente da comissão Permanente de Licitação da 
secretaria de Estado da saúde/to torna público o resultado Parcial 
do Pregão Eletrônico nº 112/2018 - Processo Administrativo nº 
2018/30550/1018, conforme segue:

HosPtEcH comÉrcio dE EQuiPAmEntos mÉdico HosPitALArEs 
LtdA
cnPJ: 01.793.020/0001-20, o valor adjudicado r$ 811.110,00.

o valor total adjudicado r$ 811.110,00. o resultado completo 
encontra-se disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Palmas/to, 06 de setembro de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação/sEs

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO
republicação

carta convite nº 001/2018 - Processo nº 2017/30550/009695
Abertura: 9h (Horário Local) do dia 21 de setembro de 2018

A secretaria de Estado da saúde torna público, que realizará o 
conVitE em tela na data e horário acima descrito, visando à contratação 
de empresa especializada construção civil, com fornecimento de mão 
de obra e material, para execução da obra de reforma e Ampliação da 
Agência transfusional do Hospital maternidade dona regina siqueira 
campos em Palmas - to, conforme Projeto básico, do Edital. o edital 
está disponível no site: www.saude.to.gov.br. mais informações através 
do telefone: (0xx63) 3218-1722/1715/3247.

comissÃo PErmAnEntE dE LicitAÇÃo, em Palmas/to, 
aos 06 dias do mês de setembro de 2018.

KAssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação - sEs/to

RESULTADO DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO CONFORME 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2018

ProcEsso nº: 2017 3055 003121
intErEssAdo: superintendência de Políticas de Atenção à saúde

Assunto : credenciamento de pessoa jurídica para integrar 
cadastro de prestadores ao sistema Único de saúde de cirurgia da área 
Cirurgia Cardiovascular com a finalidade de prestação de serviços de 
cirurgia cardíaca pediátrica de urgência, destinada aos pacientes do sus, 
onde deverá está incluso junto ao procedimento: materiais, insumos, 
sAdt, nutrição parenteral e enteral, honorários médicos, internação em 
enfermaria e demais procedimentos pré e pós-cirúrgicos descritos neste 
Projeto Básico, além da disponibilização dos profissionais necessários à 
realização dos serviços. A secretaria Estadual da saúde custeará diárias 
de Leitos de uti neonatal e Pediátrico para prestação à assistência 
integral dos pacientes do sus.

A PrEsidEntE dA comissÃo PErmAnEntE dE LicitAÇÃo, 
baseando-se no caput do art. 25, da Lei nº 8.666/1.993 e suas alterações, e 
nos critérios estabelecidos no Edital do crEdEnciAmEnto nº 002/2018 
profere o resultado de julgamento da empresa HAbiLitAdA.

o sEcrEtÁrio dA sAÚdE, com base no inciso Vi, do art. 
43 da Lei federal 8.666/93, HomoLogA o cadastro de prestadores ao 
Sistema Único de Saúde, com a finalidade de prestação de serviços de 
cirurgia da área Cirurgia Cardiovascular com a finalidade de prestação 
de serviços de cirurgia cardíaca pediátrica de urgência, destinada aos 
pacientes do SUS, conforme especificações contidas no Projeto Básico.

Empresa credenciada:
irmAndAdE dA sAntA cAsA dE misEricÓrdiA dE PAssos
cnPJ: 23.278.898/0001-60
* itEm 1 - Procedimento cirúrgico de cardiologia pediátrica em caráter 
excepcional;
* itEm 2 - unidade de terapia intensiva neonatal (uti-n) e unidade de 
terapia intensiva Pediátrica (uti - P)

os valores a serem pagos à credenciada serão os 
correspondentes a quantidade de procedimentos realizados. 

comissÃo PErmAnEntE dE LicitAÇÃo, em Palmas (to), 
aos 03 dias do mês de setembro do ano de 2018.

KÁssiA diVinA PinHEiro bArbosA KoELLn
Presidente da comissão Permanente de Licitação/sEs

rEnAto JAYmE dA siLVA
secretário de Estado da saúde do tocantins

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚbLICA

PORTARIA SSP Nº 931, DE 16 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 42 da constituição do Estado, e,

considerando a necessidade de locação de imóvel para abrigar 
as delegacias Especializadas (dHPP, dEic, furtos E roubos) de 
Araguaína - to.

considerando que o imóvel escolhido preenche essa 
necessidade, em razão de sua localização, dimensões adequadas e preço 
compatível com o mercado imobiliário local;

considerando ainda o Parecer da Assessoria Jurídica desta 
Pasta de nº576/2018, indicando a possibilidade jurídica para a locação 
do imóvel supracitado.

rEsoLVE:

dEcLArAr A disPEnsA dA rEALiZAÇÃo dE LicitAÇÃo, nos 
termos do art. 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, objetivando a locação do imóvel situada na Avenida marginal 
neblina, Qd. 01, lote 05, chac. 95-d, nº 1135, centro, Araguaína-to, para 
fins de instalação física das Delegacias Especializadas (DHPP, DEIC, 
furtos E roubos) de Araguaína - to, em favor de gomes & carvalho 
Administração de imóveis Ltda, cnPJ nº 07.639.615/0001-01, no valor 
mensal de r$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pelo período de 12 
(doze) meses, perfazendo no período o montante total de r$ 78.000,00 
(setenta e oito mil reais), conforme processo nº 2018/31000/001609

sEcrEtAriA dA sEgurAnÇA PÚbLicA, em Palmas, aos 16 
dias do mês de agosto de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 946, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.364-nm, de 13 de agosto de 2018, do chefe 
do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42  da 
constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, inciso i, da Lei nº 2.986, 
de 13 de julho de 2015, resolve,

Art. 1º designar os servidores: mAriA girLEidE fErrEirA 
dAntAs, Assistente Administrativo, matrícula nº 290637-2, e iZiQuiEL 
mArtins fALcHionE, Agente de Polícia, matrícula nº 838977-1, para 
sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem os encargos de 
fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 075/2018, onde abriga 
a delegacia Especializada de Proteção a criança e ao Adolescente 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 setor de contratos sobre tais eventos;

III - determinar providência de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório 
ao setor 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 Setor 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;

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;
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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 verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no artigo 69  
da Lei federal 8.666/93.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Palmas/to, 21 de agosto de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 961, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.364 - nm, de 13 de agosto de 2018, 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, e o art. 6º, 
inciso i, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, e,

considerando o despacho favorável do delegado-geral da 
Polícia civil no memorando/ssP/dPc nº 1310/2018;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
“caput”, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de 
direito e responsabilidade de todos;

considerando que, de acordo com o princípio da continuidade 
do serviço público, este deve ser prestado de maneira contínua, regular, 
com qualidade e eficiência, observados o interesse e a conveniência da 
Administração Pública, resolve,

rEmoVEr, por necessidade do serviço, nELmA soArEs coELHo, 
Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 711138-1, da segunda 
delegacia de Polícia civil, para o instituto de criminalística, ambas nesta 
capital, a partir desta data.

Palmas/to, 29 de agosto de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 963, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.364 - nm, de 13 de agosto de 2018, 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, e o art. 6º, 
inciso i, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, e,

considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por 
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade;

considerando que o diretor de Polícia da capital e o delegado-
geral da Polícia civil solicitaram, por intermédio da Proposta de Portaria 
dPc nº 223/2018, em face da necessidade do serviço policial, observados 
o interesse e as necessidades da Administração Pública, a suspensão 
das férias da servidora abaixo qualificada, resolve,

susPEndEr, por necessidade do serviço, 30 (trinta) dias das férias da 
servidora gLAdis grAciELA curY, delegada de Polícia civil de classe 
Especial, matrícula nº 702770-3, no período compreendido entre os dias 
14/08/2018 a 12/09/2018, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, 
garantindo-lhe o direito de usufruí-las em data oportuna e não prejudicial 
ao andamento do serviço.

Palmas/to, 29 de agosto de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro  bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 966, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.364 - nm, de 13 de agosto de 2018, 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. 6º, inciso i,  
da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, arts. 37 e 205 da constituição 
federal e arts. 1º e 9º, da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, e,

considerando os princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência conferidos no art. 37  
da constituição federal;

considerando que o art. 205 da constituição federal preceitua 
que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho;

considerando que o art. 1º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro 
de 2008, conceitua Estágio como ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 
regular em instituições de educação superior, de educação profissional, 
de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos;

considerando que o art. 9º do diploma legal anteriormente 
mencionado estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado e 
os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de 
qualquer dos Poderes da união, dos Estados, do distrito federal e dos 
Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente 
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, 
podem oferecer estágio;

considerando a possibilidade de implementação do projeto 
“dELEgAciA EscoLA”, junto à Academia de Polícia civil do Estado do 
Tocantins, o qual terá a finalidade de receber, treinar e encaminhar os 
estagiários às unidades da Polícia civil do Estado;

considerando a necessidade da designação de um delegado 
de Polícia para realizar estudo de viabilidade, visando firmar convênio de 
estágio acadêmico nas unidades da Polícia civil do Estado do tocantins, 
com as entidades de ensino superior públicas e privadas;

considerando, por fim, a conveniência e a oportunidade 
atinentes ao Poder discricionário da Administração Pública, resolve,

Art. 1º dEsignAr, Hudson guimArÃEs LEitE, delegado 
de Polícia civil de terceira classe, matrícula 610644-1, para realizar 
estudo de viabilidade visando firmar convênio de estágio acadêmico nas 
unidades da Polícia civil do Estado do tocantins com as entidades de 
ensino superior públicas e privadas, sob coordenação e orientação do 
diretor da Academia de Polícia civil.

Art. 2º fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de 
relatório, a contar da data desta Portaria.

Palmas/to, 03 de setembro de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 982, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.364 - nm, de 13 de agosto de 2018, 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, e o art. 6º, 
inciso i, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, e,

considerando a expedição da Portaria ssP nº 854, de 20 de 
julho de 2018, cujo teor designa o Escrivão de Polícia magno rangel da 
silva, para exercer suas atribuições na 10ª delegacia regional de Polícia 
civil - 10ª drPc, em Araguatins;

considerando o Edital 002/45-2014, publicado no doE nº 5.138, 
que estabeleceu os critérios para 3ª chamada de escolha de lotação para 
o cargo de Escrivão de Polícia, resolve,

tornar sem efeito a Portaria ssP nº 854, de 20 de julho de 2018, que 
designou mAgno rAngEL dA siLVA, Escrivão de Polícia de Primeira 
classe, matrícula 11644648-1, na 10ª delegacia regional de Polícia civil 
- 10ª drPc, em Araguatins.

Palmas/to, 03 de setembro de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 983, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.364 - nm, de 13 de agosto de 2018, 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, e o art. 6º, 
inciso i, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, e,

Considerando Ato 1.102 - NM, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 5.121, de 28 de maio de 2018, o qual nomeou mAgno rAngEL 
dA siLVA para exercer o cargo de Escrivão de Polícia;
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considerando termo de posse datado de 20 de junho de 2018.

considerando que após a posse, o referido Escrivão foi 
designado para exercer suas atribuições na 10ª delegacia regional de 
Polícia Civil - 10ª DRPC, visto o déficit de Escrivães de Polícia na citada 
regional;

considerando o Edital 002/45-2014, publicado no doE nº 5.138, 
que estabeleceu os critérios para 3ª chamada de escolha de lotação para 
o cargo de Escrivão de Polícia, resolve,

LotAr, por necessidade do serviço e conforme escolha, 
mAgno rAngEL dA siLVA, Escrivão de Polícia civil de Primeira classe, 
matricula nº 11644648-1, para exercer suas atribuições na delegacia de 
Polícia civil em goiatins.

Palmas/to, 03 de setembro de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 984, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.364 - nm, de 13 de agosto de 2018, 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, e o art. 6º, 
inciso i, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, resolve,

dEsignAr, o delegado de Polícia civil de terceira classe, WAndErson 
cHAVEs dE QuEiroZ, matrícula nº 969592-1, para responder pela 
delegacia-geral da Polícia civil, nos impedimentos legais e eventuais 
do titular, a partir desta data.

Palmas/to, 03 de setembro de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 985, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.364 - nm, de 13 de agosto de 2018, 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, e o art. 6º, 
incisos i e ii, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Retificar a Portaria nº 817, de 12 de julho de 2018, publicada no DOE nº 
5.158, de 19 de julho de 2018, que trata das férias da servidora dorA 
PErEirA dA siLVA cArVALHo, número funcional 370347/1, Auxiliar 
de serviços gerais;

onde se lê: “no período de 02/07/2018 a 16/07/2018, referente 
ao período aquisitivo de 2017/2018”.

Leia-se: “no período de 17/07/2018 a 31/07/2018, referente ao 
período aquisitivo de 2017/2018”.

Palmas/to, 03 de setembro de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 989, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

o sEcrEtÁrio dE EstAdo dA sEgurAnÇA PÚbLicA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.364 - nm, de 13 de agosto de 2018, 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, e o art. 6º, 
incisos i e ii, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar rAQuEL frEitAs ArAuJo, nomeada para exercer o cargo de 
gerente do instituto de criminalística - dAi-1, na gerência do instituto 
de criminalística, a partir de 30/08/2018.

Palmas/to, 04 de setembro de 2018.

fErnAndo ubALdo montEiro bArbosA
secretário de Estado da segurança Pública

DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

PORTARIA DGPC Nº 580, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.006-rVg, de 20 de julho 
de 2018, que revogou a partir de 20 de julho a Portaria cci nº 38 - css, 
publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor José 
Erivaldo ferreira dos santos, à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 310/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, JosÉ EriVALdo fErrEirA dos 
sAntos, Agente de Polícia de 3ª classe, matrícula  nº 513780-1, na 
delegacia de Polícia civil em Wanderlândia/to, retroativo a 20 de julho 
2018.

Palmas/to, 15 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 581, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por 
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade;

considerando solicitação da delegacia de repressão a crimes 
de maior Potencial contra a Administração Pública, através do memorando 
nº 162/2018-drAcmA, em face da necessidade do serviço, observados 
o interesse e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

susPEndEr, por necessidade do serviço, retroativo a 02/07/2018, 30 
(trinta) dias de férias do servidor LEAndro borgEs dA nÓbrEgA, 
Escrivão de Polícia de 1ª classe, matrícula nº 11590343-1, compreendido 
entre os dias 02/07/2018 a 31/07/2018, referente ao período aquisitivo 
de 2017/2018, garantindo-lhe o direito de usufruí-las, de uma só vez, em 
data oportuna e não prejudicial ao andamento do serviço.

Palmas/to, 15 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil
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PORTARIA DGPC Nº 582, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 273/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, gErALdA PErEirA dE 
brito cAVALcAntE, Escrivã de Polícia de classe Especial, matrícula 
nº 845715-8, da terceira delegacia de Polícia civil para a delegacia 
Especializada no Atendimento à mulher, ambas sediadas em Paraíso do 
tocantins/to, retroativo a 1º/08/2018.

Palmas/to, 15 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 583, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia da capital, 
através da Proposta de Portaria nº 211/2018-dPc, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, rEnAto mEndEs ArAntEs, 
Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 889122-1, da delegacia 
repressão a crimes cibernéticos para a delegacia de repressão a 
crimes de trânsito, ambas sediadas em Palmas/to, a partir desta data.

Palmas/to, 15 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 584, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 317/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, grEgguE 
PAssos morEirA costA, Escrivão de Polícia de 1ª classe, matrícula 
nº 11635231-1, para exercer suas atribuições na central de Atendimento 
da sexta delegacia regional da Polícia civil em Paraíso do tocantins/to,  
retroativo a 1º/08/2018.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 15 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 585, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a Portaria ssP nº 828, de 13 de julho de 2018, 
que removeu o delegado de Polícia Pedro Henrique félix bernardes,  
para a seccional da comarca de novo Acordo/to;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 309/2018-dPi, com base no 
memorando nº 281/2018, oriundo da Quarta delegacia regional de Polícia 
civil em Porto nacional/to, observados o interesse e a conveniência da 
Administração Pública;

rEsoLVE:

dEsignAr, por necessidade do serviço, PEdro HEnriQuE fÉLiX 
bErnArdEs, delegado de Polícia civil de 1ª classe, matrícula nº 
11606290-1, titular da delegacia de Polícia civil em novo Acordo/to, 
para, sem prejuízo de suas atribuições, cumular as responsabilidades 
administrativas das delegacias de Polícia civil em Aparecida do rio 
negro, Lagoa do tocantins, santa tereza do tocantins e são félix do 
tocantins, bem como, quando devidamente designado por superior 
hierárquico, concorrer a escala de plantão na central de Atendimento 
da Quarta delegacia regional de Polícia  civil em Porto nacional/to, 
retroativo a 16/07/2018.

Palmas/to, 15 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 586, DE 16 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 319/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

dEsignAr, por necessidade do serviço, JoÃo Pinto dE mAtos, 
delegado de Polícia civil de classe Especial, matrícula nº 584141-2, 
para, sem prejuízo de suas atribuições junto à central de Atendimento da 
terceira delegacia regional de Polícia civil em gurupi/to e delegacia de 
Polícia civil em Aliança do tocantins/to, cumular as responsabilidades 
administrativas da delegacia de Polícia civil em crixas/to, retroativo a 
09/08/2018.

Palmas/to, 16 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil
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PORTARIA DGPC Nº 587, DE 16 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, dHEWYd dE VAsconcELos 
LoPEs, Agente de Polícia de 3ª classe, matrícula nº 102948-1, da 
delegacia Estadual de repressão a crimes contra a ordem tributária/dot 
para a delegacia-geral da Polícia civil, ambas sediadas em Palmas/to,  
a partir desta data.

Palmas/to, 16 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 588, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 314/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, bruno montEiro 
bAEZA, delegado de Polícia de 1ª classe, matrícula nº 11589604-1, titular 
da segunda delegacia de Polícia civil em Paraíso do tocantins, para sem 
prejuízo de suas atribuições, cumular as responsabilidades administrativas 
das delegacias de Polícia civil em chapada de Areia/to e monte santo/to,  
retroativo a 07/08/2018.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 589, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 316/2018-dPi, com base no 
memorando nº 1.111/2018, oriundo da Primeira delegacia regional de 
Polícia civil em Araguaína/to, observados o interesse e a conveniência 
da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, tHiAgo XAViEr dE 
fAriA ALVEs, delegado de Polícia de 1ª classe, matrícula nº 11606207-1,  
para exercer a titularidade da delegacia de repressão as infrações de 
menor Potencial ofensivo - dEimPo, bem como, quando devidamente 
designado por superior hierárquico, concorrer à escala de plantão na 
central Atendimento da Primeira delegacia regional de Polícia civil, 
ambas sediadas em Araguaína/to, retroativo a 16/07/2018.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 590, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a Portaria ssP nº 841, de 13 de julho de 2018, 
que removeu o delegado de Polícia civil Heliomar dos santos silva, para 
a seccional da comarca de miracema do tocantins/to;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 318/2018-dPi, com base no 
memorando nº 648/2018, oriundo da décima terceira delegacia regional 
de Polícia civil em miracema do tocantins/to, observados o interesse e 
a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

dEsignAr, por necessidade do serviço, HELiomAr dos sAntos siLVA, 
delegado de Polícia de 1ª classe, matrícula nº 11589736-1, para sem 
prejuízo de suas atribuições junto a delegacia de Polícia civil em miracema 
do tocantins/to, cumular as responsabilidades administrativas das 
delegacias de Polícia civil em tocantínia/to, rio sono/to e Lajeado/to,  
retroativo a 09/08/2018.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 591, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 321/2018-dPi, com base no 
memorando nº 389/2018, oriundo da décima delegacia regional de 
Polícia civil em Araguatins/to, observados o interesse e a conveniência 
da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, Edson JosÉ 
LobAto borgEs, delegado de Polícia de classe Especial, matrícula 
nº 188569-1, para sem prejuízo de suas atribuições junto a delegacia de 
Polícia em Araguatins/to, cumular as responsabilidades administrativas 
das delegacias de Polícia civil em buriti do tocantins/to, Esperantina/to  
e são sebastião do tocantins/to, bem como, quando devidamente 
designado por superior hierárquico, concorrer à escala de plantão na 
central de Atendimento da décima delegacia regional de Polícia civil 
em Araguatins/to, retroativo a 1º/08/2018.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil
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PORTARIA DGPC Nº 592, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por 
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade;

considerando solicitação da diretoria da capital, através 
da Proposta nº 217/2018-dPc, em face da necessidade do serviço, 
observados o interesse e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

susPEndEr, por necessidade do serviço, retroativo a 16/07/2018, 
30 (trinta) dias de férias da servidora mAriA dE fAtimA soArEs 
brAgA, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 542316-4, 
compreendido entre os dias 16/07/2018 a 14/08/2018, referente ao período 
aquisitivo de 2017/2018, garantindo-lhe o direito de usufruí-las, de uma 
só vez, em data oportuna e não prejudicial ao andamento do serviço.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 593, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 298/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, mÁrcio duArtE 
tEiXEirA, delegado de Polícia de 1ª classe, matrícula nº 11589612-1, 
titular da delegacia de Polícia civil em taguatinga/to, para sem prejuízo 
de suas atribuições, cumular as responsabilidades administrativas das 
delegacias de Polícia civil em rio da conceição/to e novo Jardim/to, 
retroativo a 08/08/2018.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 594, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 323/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, EmErson do 
AmArAL gonÇALVEs, delegado de Polícia de 1ª classe, matrícula 
nº 11645032-1, titular da delegacia de Polícia civil em Araguaçu/to, 
para sem prejuízo de suas atribuições, cumular as responsabilidades 
administrativas da delegacia de Polícia civil em sandolândia/to, 
retroativo a 16/07/2018.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 595, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a Portaria nº 838, de 13 de julho de 2018, que 
lotou o delegado de Polícia civil Elizeu maciel da silva, na seccional da 
comarca de gurupi/to;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 333/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

dEsignAr, por necessidade do serviço, ELiZEu mAciEL dA siLVA, 
delegado de Polícia de 1ª classe, matrícula nº 11589701-1, para exercer 
a titularidade da Primeira delegacia de Polícia civil, bem como, quando 
devidamente designado por superior hierárquico, concorrer à escala de 
plantão na central de Atendimento da terceira delegacia regional de 
Polícia civil, ambas sediadas em gurupi/to, retroativo a 09/08/2018.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 596, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 334/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, sAmuEL muniZ 
dE Amorim, Agente de Polícia de 1ª classe, matrícula nº 891141-1, 
para exercer suas atribuições na Primeira delegacia de Polícia civil em 
gurupi/to, a partir desta data.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil
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PORTARIA DGPC Nº 597, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 335/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, JoAnA dALVA dos sAntos 
mArtins, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 413188-1, 
da Primeira delegacia de Polícia civil para a delegacia Especializada na 
repressão a furtos e roubos de Veículos Automotores, ambas sediadas 
em gurupi/to, a partir desta data.

Palmas/to, 20 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 598, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando o interesse do servidor, manifestado através 
do memorando s/nº, com base na manifestação favorável do delegado 
regional da Polícia civil de Araguatins/to, através do memorando nº 
390/2018 - 10ª drPc;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 320/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, a pedido, PAuLo frAncisco ALVEs sousA, Agente de 
Polícia de 3ª classe, matrícula nº 432675-1, da delegacia de Polícia civil 
em Augustinópolis/to para a delegacia de Polícia civil em são miguel 
do tocantins/to, a partir desta data.

Palmas/to, 21 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 599, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 341/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, osmAr cunHA costA 
Junior, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 1094521-1, 
da delegacia Especializada da criança e do Adolescente para a central 
de Atendimento da terceira delegacia regional de Polícia civil, ambas 
sediadas em gurupi/to, a partir desta data.

Palmas/to, 21 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 600, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 340/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, riVELino fErrEirA 
PinHEiro, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 999511-1, 
da Quarta delegacia de Polícia civil para a Primeira delegacia de Polícia 
civil, ambas sediadas em gurupi/to, a partir desta data.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 601, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 339/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, ALEssAndro dAmAscEnA 
LoPEs, Escrivão de Polícia de 3ª classe, matrícula nº 1073184-1, da 
Primeira delegacia de Polícia civil para a delegacia Especializada na 
repressão a furtos e roubos de Veículos Automotores, ambas sediadas 
em gurupi/to, a partir desta data.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 602, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 338/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;
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rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, mArcos AndrÉ ZAnAttA, 
Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 690147-1, da Primeira 
delegacia de Polícia civil para a delegacia Especializada na repressão a 
furtos e roubos de Veículos Automotores, ambas sediadas em gurupi/to,  
a partir desta data.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 603, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 337/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, rodrigo Amurim sousA, 
Agente de Polícia de 3ª classe, matrícula nº 1044699-1, da delegacia 
Especializada no Atendimento à mulher para a delegacia Especializada na 
repressão a furtos e roubos de Veículos Automotores, ambas sediadas 
em gurupi/to, a partir desta data.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 604, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 336/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, rEinALdo rAmos dE mELo, 
Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 780136-1, da Primeira 
delegacia de Polícia civil para a delegacia Especializada na repressão a 
furtos e roubos de Veículos Automotores, ambas sediadas em gurupi/to,  
a partir desta data.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 605, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.006-rVg, de 20 de julho 
de 2018, que revogou a partir de 20 de julho a Portaria cci nº 38 - css, 
publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor braulino 
ribeiro de oliveira Junior,  à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 325/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, brAuLino ribEiro dE oLiVEirA 
Junior, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula  nº 1014838-1, 
na central de Atendimento da sexta delegacia regional de Polícia civil 
em Paraíso do tocantins/to, retroativo a 20 de julho 2018.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 606, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.006-rVg, de 20 de julho 
de 2018, que revogou a partir de 20 de julho a Portaria cci nº 38 - css, 
publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor Marcelo 
José de oliveira melo,  à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 326/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, mArcELo JosÉ dE oLiVEirA 
mELo, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula  nº 246272-3, 
na delegacia Especializada da criança e do Adolescente em Paraíso do 
tocantins/to, retroativo a 20 de julho 2018.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 607, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.006-rVg, de 20 de julho 
de 2018, que revogou a partir de 20 de julho a Portaria cci nº 38 - css, 
publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor 
Emivaldo de sousa mota,  à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 327/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, EmiVALdo dE sousA motA, 
Agente de Polícia de 3ª classe, matrícula  nº 453174-2, na delegacia de 
Polícia civil em miranorte/to, retroativo a 20 de julho 2018.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil
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PORTARIA DGPC Nº 608, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.006-rVg, de 20 de julho 
de 2018, que revogou a partir de 20 de julho a Portaria cci nº 38 - css, 
publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor Marcelo 
silva costa,  à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 328/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, mArcELo siLVA costA, Agente 
de Polícia de classe Especial, matrícula  nº 1022806-1, na delegacia 
Especializada no Atendimento à mulher em Porto nacional/to, retroativo 
a 20 de julho 2018.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 609, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.006-rVg, de 20 de julho 
de 2018, que revogou a partir de 20 de julho a Portaria cci nº 38 - css, 
publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor 
Wanderson Arrais da silva,  à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 329/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, WAndErson ArrAis dA 
siLVA, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula  nº 380343-1, 
na delegacia de Polícia civil  em Augustinópolis/to, retroativo a 20 de 
julho 2018.

Palmas/to, 22 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 610, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.006-rVg, de 20 de julho 
de 2018, que revogou a partir de 20 de julho a Portaria cci nº 38 - css, 
publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor Vivente 
Aires ferreira,  à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 330/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, VicEntE AirEs fErrEirA, Agente 
de Polícia de classe Especial, matrícula  nº 875597-1, na delegacia de 
repressão as infrações de menor Potencial ofensivo - dEimPo em 
Araguaína/to, retroativo a 20 de julho 2018.

Palmas/to, 23 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 611, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.030-rVg, de 30 de julho 
de 2018, que revogou a partir de 30 de julho a Portaria cci nº 38 - css, 
publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor Antônio 
félix ferreira da silva,  à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 332/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, AntÔnio fÉLiX fErrEirA dA 
siLVA, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula  nº 526876-1, na 
delegacia Especializada em investigações criminais - núcleo norte em 
Araguaína/to, retroativo a 26 de julho 2018.

Palmas/to, 23 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 612, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.087-rVg, de 09 de agosto 
de 2018, que revogou a partir de 09 de agosto a Portaria cci nº 38 - css, 
publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor Eduardo 
coelho Pinheiro,  à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 342/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, EduArdo coELHo PinHEiro, 
Agente de Polícia de classe Especial, matrícula  nº 1002120-1, na Primeira 
delegacia de Polícia em gurupi/to, retroativo a 09 de agosto 2018.

Palmas/to, 23 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil
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PORTARIA DGPC Nº 613, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.087-rVg, de 09 de agosto 
de 2018, que revogou a partir de 09 de agosto a Portaria cci nº 38 - 
CSS, publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor 
Valgnésio rodrigues sobrinho,  à secretaria de cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 343/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, VALgnÉsio rodriguEs 
sobrinHo, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula  nº 987363-1,  
na central de Atendimento da Primeira delegacia regional de Polícia em 
Araguaína/to, retroativo a 09 de agosto 2018.

Palmas/to, 23 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 614, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a PortAriA cci nº 1.087-rVg, de 09 de agosto 
de 2018, que revogou a partir de 09 de agosto a Portaria cci nº 38 - 
CSS, publicada no Diário Oficial nº 5.028, na parte que cedeu o servidor 
Wanderlan Rufino de França,  à Secretaria de Cidadania e Justiça;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 344/2018-dPi, em face da necessidade 
do serviço, observados o interesse e a conveniência da Administração 
Pública;

rEsoLVE:

LotAr, por necessidade do serviço, WAndErLAn rufino dE 
frAnÇA, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula  nº 591261-1, 
na Primeira delegacia regional de Polícia em Araguaína/to, retroativo 
a 09 de agosto 2018.

Palmas/to, 23 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 615, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 345/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, AdriAnE ALEncAr dE 
ArAÚJo, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 1034979-1, 
da delegacia de Polícia civil para a décima delegacia regional de Polícia 
civil, ambas sediadas em Araguatins/to, a partir desta data.

Palmas/to, 23 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 616, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 339/2018-dPi, com base no 
memorando nº 1.294/2018, oriundo da Primeira delegacia regional da 
Polícia civil em Araguaína/to, observados o interesse e a conveniência 
da Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, cAstELo duArtE bAndEirA, 
Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 424897-4, da delegacia 
Especializada na repressão a furtos e roubos de Veículos Automotores 
para a Primeira delegacia regional de Polícia civil, ambas sediadas em 
Araguaína/to, a partir desta data.

Palmas/to, 27 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 617, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 353/2018-dPi, com base no 
memorando nº 454/2018, oriundo da terceira delegacia regional da 
Polícia civil em gurupi/to, observados o interesse e a conveniência da 
Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, robson siLVA mourA, Agente 
de Polícia de 3ª classe, matrícula nº 957450-1, da segunda delegacia de 
Polícia civil para a central de Atendimento da terceira delegacia regional 
de Polícia civil, ambas sediadas em gurupi/to, a partir desta data.

Palmas/to, 27 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 618, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia da capital, 
através da Proposta de Portaria nº 230/2018-dPc, com base no 
memorando nº 409/2018 - dHPP, bem como o requerimento da servidora, 
observados a conveniência da Administração Pública;
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rEsoLVE:

rEmoVEr, a pedido, PAtrÍciA VAsconcELos fonsEcA dE 
oLiVEirA, Agente de Polícia de 3ª classe, matrícula nº 82020-1 da 
delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa - dHPP para delegacia 
Especializada no Atendimento a mulher - dEAm centro, ambas sediadas 
em Palmas/to, a partir desta data.

Palmas/to, 27 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 619, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 352/2018-dPi, com base no 
memorando nº 454/2018, oriundo da terceira delegacia regional da 
Polícia civil em gurupi/to, observados o interesse e a conveniência da 
Administração Pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, cArLos EduArdo ribEiro 
cAVALcAntE, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 
1048309-1, da central de Atendimento da terceira delegacia regional de 
Polícia civil para a segunda delegacia de Polícia civil, ambas sediadas 
em gurupi/to, a partir desta data.

Palmas/to, 27 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 620, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando a Portaria ssP nº 835, de 13 de junho de 2018, 
que removeu a delegada de Polícia civil Lorranny Almeida da silva, da 
seccional da comarca de itacajá/to para a seccional da comarca de 
colinas do tocantins;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 346/2018-dPi, com base no 
memorando nº 408/2018, oriundo da sétima delegacia regional de Polícia 
civil em colinas do tocantins, observados o interesse e a conveniência 
da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, LorrAnnY 
ALmEidA dA siLVA, delegada de Polícia de 1ª classe, matrícula nº 
11591005-1, para exercer suas atribuições, na condição de adjunta, da 
Primeira delegacia de Polícia civil, bem como, quando devidamente 
designada por superior hierárquico, concorrer a escala de plantão na 
central de Atendimento da sétima delegacia regional de Polícia civil, 
ambas sediadas em colinas do tocantins, retroativo a 27/07/2018.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 28 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 621, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 350/2018-dPi, com base no 
memorando nº 663/2018, oriundo da décima terceira delegacia regional 
de Polícia civil em miracema do tocantins, observados o interesse e a 
conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, AndrÉ HEnriQuE 
rocHA ViEirA, Escrivão de Polícia de 1ª classe, matrícula nº 107790-5,  
para exercer suas atribuições na central de Atendimento da décima 
terceira delegacia regional de Polícia civil em miracema do tocantins/to,  
a partir desta data.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 28 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 622, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 323/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

i - dEsignAr, por necessidade do serviço, ÀurEA bAtistA 
fErrEirA, delegada de Polícia de classe Especial, matrícula nº 140925-
1, titular da delegacia de Polícia civil em formoso do Araguaia/to,  
para, sem prejuízo de suas atribuições, cumular as responsabilidades 
administrativas da delegacia de Polícia civil em sandolândia/to, a partir 
desta data.

ii - revogam-se as disposições em contrário.

Palmas/to, 28 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 623, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

Considerando que as férias do servidor abaixo qualificado foram 
suspensas, em face da necessidade do serviço, com fulcro no art. 58,  
caput e parágrafo único da Lei 1.654, de 2006, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais civis do Estado do tocantins;

considerando solicitação da diretoria de Polícia da capital, 
através da Proposta de Portaria nº 229/2018-dPc, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;
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rEsoLVE:

concEdEr, retroativo a 20/08/2018, a fruição de 19 (dezenove) 
dias de férias do servidor mAnoEL JocimAr rodriguEs LEitE, Agente 
de Polícia de 3ª classe, matrícula nº 811340-2, no período compreendido 
entre os dias 20/08/2018 a 07/09/2018, referente ao período aquisitivo 
2016/2017, suspensas pela Portaria dgPc nº 779, de 04 de outubro de 
2017, publicada no Diário Oficial nº 4.974, de 19 de outubro de 2017.

Palmas/to, 28 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 624, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por 
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade;

considerando solicitação da diretoria de Polícia da capital, 
através da Proposta de Portaria nº 216/2018-dPc, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

susPEndEr, retroativo a 1º/08/2018, a fruição de 30 (trinta) dias de 
férias do servidor LouriVALdo dA siLVA AguiAr, Escrivão de Polícia 
de classe Especial, matrícula nº 861690-1, no período compreendido 
entre os dias 1º/08/2018 a 30/08/2018, referente ao período aquisitivo 
2016/2017, garantindo-lhe o direito de usufruí-las, de uma só vez, em 
data oportuna e não prejudicial ao andamento do serviço.

Palmas/to, 28 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 625, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando o ato nº 1.366 - nm, do chefe do Poder Executivo, 
publicado no doE 5.175 de 13/08/2018 que nomeou a partir de 14/08/2018 
o delegado de Polícia Vinícius mendes de oliveira - delegado-geral da 
Polícia civil - dAs 3;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando que a alínea “b” do §1º do art. 116 da constituição 
Estadual assegura ao delegado de Polícia a garantia da inamovibilidade, 
observados o interesse e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

dEsignAr, durante o afastamento do delegado adjunto, por necessidade 
do serviço, grEgorY ALmEidA ALVEs do montE, delegado de Polícia 
civil de Primeira classe, matrícula nº 11589655-1, para exercer suas 
atribuições na condição de adjunto da delegacia Estadual de repressão 
a crimes contra a ordem tributária/dot, retroativo a 20/08/2018.

Palmas/to, 29 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 626, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando que a alínea “b” do §1º do art. 116 da constituição 
Estadual assegura ao delegado de Polícia a garantia da inamovibilidade;

considerando a solicitação da diretoria de Polícia da capital, 
através da Proposta de Portaria nº 226/2018-dPc, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

dEsignAr, durante o afastamento do delegado titular, por necessidade 
do serviço, HELoÍsA HELEnA frEirE godinHo, delegada de 
Polícia civil de classe Especial, matrícula nº 549773-3, para,  exercer a 
titularidade da delegacia Especializada na repressão aos crimes contra 
o meio Ambiente/dEmA em Palmas/to, retroativo a 15/08/2018.

Palmas/to, 29 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 627, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando que a alínea “b”, do §1º, do art. 116, da constituição 
Estadual assegura ao delegado de Polícia a garantia da inamovibilidade, 
observados o interesse e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

dEsignAr, por necessidade do serviço, EVALdo dE oLiVEirA gomEs, 
delegado de Polícia civil de classe Especial, matrícula nº 533613-1, 
para, durante o afastamento do delegado titular, exercer a titularidade da 
delegacia Especializada em investigações criminais/dEic em Palmas/
to, a partir desta data.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 628, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando o ato nº 1.446 - nm, do chefe do Poder Executivo, 
que nomeou a delegada de Polícia Luciana coelho midlej - diretora de 
inteligência e Estratégia - dAs 4, em 29/08/2018, publicado no doE 
5.187, de 29/08/2018;  

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;
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considerando que a alínea “b” do §1º do art. 116 da constituição 
Estadual assegura ao delegado de Polícia a garantia da inamovibilidade, 
observados o interesse e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

dEsignAr, durante o afastamento da delegada titular, por necessidade 
do serviço, ricArdo bEZErrA LoPEs, delegado de Polícia civil de 
classe Especial, matrícula nº 360263-2, para exercer a titularidade da 
delegacia de Polícia interestadual em Palmas/to, a partir desta data.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 629, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 356/2018-dPi, bem como a solicitação 
do servidor através do memorando nº 01/2018, com base na manifestação 
favorável do delegado regional de Polícia civil em Araguaína/to;

rEsoLVE:

rEmoVEr, a pedido, mArcos AntÔnio cAVALcAntE ribEiro, 
Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 1000845-3, da 
delegacia de Polícia civil em campos Lindos/to para a delegacia de 
Polícia civil em goiatins/to, a partir desta data.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 630, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 355/2018-dPi, com base no 
memorando nº 1.298/2018, oriundo da Primeira delegacia regional da 
Polícia civil em Araguaína/to, observados o interesse e a conveniência 
da administração pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, EVAnio PErEirA soArEs, 
Agente de Polícia de 3ª classe, matrícula nº 1036173-1, da Primeira 
delegacia de Polícia civil para a segunda delegacia de Polícia civil, 
ambas sediadas em Araguaína/to, a partir desta data.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 632, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 354/2018-dPi, com base no 
memorando nº 1.301/2018, oriundo da Primeira delegacia regional da 
Polícia civil em Araguaína/to, observados o interesse e a conveniência 
da administração pública;

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, ZAQuEu AirEs Pinto, Agente 
de Polícia de 3ª classe, matrícula nº 674154-1, da Quarta delegacia de 
Polícia civil para a segunda delegacia de Polícia civil, ambas sediadas 
em Araguaína/to, a partir desta data.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 633, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por 
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 347/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

susPEndEr, retroativo a 16/07/2018, a fruição de 30 (trinta) dias de férias 
do servidor LuZiVAn gomEs dA siLVA, Agente de Polícia de classe 
Especial, matrícula nº 462862-1, no período compreendido entre os dias 
16/07/2018 a 14/08/2018, referente ao período aquisitivo 2016/2017, 
garantindo-lhe o direito de usufruí-las, de uma só vez, em data oportuna 
e não prejudicial ao andamento do serviço.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 634, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

Considerando que as férias do servidor abaixo qualificado foram 
suspensas, em face da necessidade do serviço, com fulcro no art. 58,  
caput e parágrafo único da Lei 1.654, de 2006, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais civis do Estado do tocantins;
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considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 348/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

concEdEr, retroativo a 23/08/2018, a fruição de 30 (trinta) dias de férias 
do servidor sidimAr ribEiro LustosA, Agente de Polícia de classe 
Especial, matrícula nº 1014455-1, no período compreendido entre os 
dias 23/08/2018 a 21/09/2018, referente ao período aquisitivo 2012/2013, 
suspensas pela Portaria ssP nº 100, de 21 de janeiro de 2014, publicada 
no Diário Oficial nº 4.053, de 23 de janeiro de 2014.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 635, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por 
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 347/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

intErromPEr, retroativo a 14/07/2018, a fruição de 18 (dezoito) dias 
de férias do servidor JoÃo norbErto PErEirA dos sAntos, 
Agente de Polícia de classe Especial, matrícula nº 619362-3, no período 
compreendido entre os dias 14/07/2018 a 31/07/2018, referente ao período 
aquisitivo 2017/2018, garantindo-lhe o direito de usufruí-las, de uma só 
vez, em data oportuna e não prejudicial ao andamento do serviço.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 636, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por 
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 324/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

intErromPEr, retroativo a 25/07/2018, a fruição de 20 (vinte) dias de 
férias do servidor tÉrcio costA turÍbio, Agente de Polícia de classe 
Especial, matrícula nº 86116-1, no período compreendido entre os dias 
25/07/2018 a 13/08/2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018, 
garantindo-lhe o direito de usufruí-las, de uma só vez, em data oportuna 
e não prejudicial ao andamento do serviço.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 637, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

Considerando que as férias do servidor abaixo qualificado 
foram suspensas, em face da necessidade do serviço, com fulcro no art. 
58, caput e parágrafo único da Lei 1.654, de 2006, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Policiais civis do Estado do tocantins;

considerando solicitação da diretoria de Polícia da capital, 
através da Proposta de Portaria nº 214/2018-dPc, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

concEdEr, retroativo a 13/08/2018, a fruição de 30 (trinta) dias de férias 
ao servidor rui diAs gonÇALVEs, Agente de Polícia de 3ª classe, 
matrícula nº 695911-1, no período compreendido entre os dias 13/08/2018 
a 11/09/2018, referente ao período aquisitivo 2016/2017, suspensas pela 
Portaria SSP nº472, de 12 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial 
nº 5.158, de 23 de junho de 2018.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 638, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por 
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade;

considerando solicitação da diretoria de Polícia da capital, 
através da Proposta de Portaria nº 219/2018-dPc, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

susPEndEr, retroativo a 06/08/2018, a fruição de 30 (trinta) dias de 
férias da servidora rEnAtA suELLEn dos sAntos, Escrivã de Polícia 
de 1ª classe, matrícula nº 11590033-1, no período compreendido entre os 
dias 06/08/2018 a 04/09/2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018, 
garantindo-lhe o direito de usufruí-las, de uma só vez, em data oportuna 
e não prejudicial ao andamento do serviço.

Palmas/to, 30 de agosto de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 639, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o dELEgAdo-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 e o Ato nº 1.366 - nm, de 13 de 
agosto de 2018, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

Considerando que as férias do servidor abaixo qualificado foram 
suspensas, em face da necessidade do serviço, com fulcro no art. 58,  
caput e parágrafo único da Lei 1.654, de 2006, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais civis do Estado do tocantins;

considerando solicitação da diretoria de Polícia do interior, 
através da Proposta de Portaria nº 349/2018-dPi, observados o interesse 
e a conveniência da Administração Pública;
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rEsoLVE:

concEdEr a fruição de 30 (trinta) dias de férias ao servidor cAstELo 
duArtE bAndEirA, Agente de Polícia de classe Especial, matrícula 
nº 424897-4, no período compreendido entre os dias 05/11/2018 a 
04/12/2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018, suspensas pela 
Portaria DGPC nº 253, de 06 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial 
nº 5.091, de 06 de abril de 2018.

Palmas/to, 03 de setembro de 2018.

VinÍcius mEndEs dE oLiVEirA
delegado-geral da Polícia civil

CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

PORTARIA Nº 001/2018 - CGPC, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

institui e regulamenta no âmbito da corregedoria-
geral da Polícia civil do Estado do tocantins, o 
procedimento de comunicação das partes mediante 
a utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp, e 
dá outras providências.

o corrEgEdor-gErAL dA PoLÍciA ciViL, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da eficiência e 
do tempo razoável de duração do processo;

considErAndo os termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95, o qual 
estabelece que o processo dos Juizados Especiais cíveis e criminais 
seja orientado pelos “critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível a 
conciliação ou a transação”;

considErAndo que as intimações nos Juizados Especiais 
podem ser realizadas pelo correio com aviso de recebimento ou por oficial 
de justiça, ou ainda, por qualquer outro meio idôneo de comunicação, a 
teor do que dispõem os arts. 19 e 67 da Lei nº 9.099/95;

considErAndo que as intimações realizadas por mandado 
possuem um custo operacional considerável, bem como frequentemente 
exigem várias tentativas de localização das partes, que em geral não 
precisam ser assistidas por advogado;

considErAndo que as novas tecnologias e os meios de 
comunicação via internet estão cada vez mais acessíveis à população, 
tornando-se uma tendência mundial a comunicação instantânea via 
mensagens, destacando-se dentre elas a utilização do aplicativo gratuito 
denominado de WhatsApp;

considErAndo que o Whatsapp é uma ferramenta capaz de 
efetuar transmissão eletrônica de dados de forma segura, atendendo os 
requisitos mínimos de autenticidade e de integridade, conforme preconiza 
a Lei nº 12.965/2014, a qual obriga as operadoras e mantenedoras desses 
aplicativos a guardarem o sigilo de dados e registros dos usuários, sob 
pena de sanções cíveis, criminais e/ou administrativas;

considErAndo que é notório que o WhatsApp passou 
a ser uma tendência nacional de comunicação oficial no âmbito do 
Poder Judiciário, chancelada recentemente pelo conselho nacional de 
Justiça, que aprovou por unanimidade a utilização como ferramenta para 
intimação em todo o Poder Judiciário, conforme se infere do precedente 
Procedimento de controle Administrativo nº 0003251-94.2016.2.00.000;

considErAndo o teor da Portaria nº 999/2018 - Jus/
cHgAbcgJus, de 11 de maio de 2018, publicada no dJE nº 4267, que 
institui e regulamenta no âmbito dos Juizados Especiais cíveis e criminais 
do Poder Judiciário do Estado do tocantins, o procedimento de intimação 
das partes mediante a utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp,

considErAndo que após estudo técnico de viabilidade, 
constatou-se que no âmbito da corregedoria-geral da Polícia civil do 
tocantins, que possui atribuições em toda a extensão do território estadual, 
a utilização do aplicativo WhatsApp trará grandes resultados práticos, 
especialmente a redução de custos com os deslocamentos de policiais 
civis para intimações pessoais, além da economicidade de tempo;

rEsoLVE:

Art. 1º instituir e regulamentar no âmbito da corregedoria-geral 
da Polícia civil do Estado do tocantins, a possibilidade do procedimento 
de comunicação oficial mediante a utilização do aplicativo de mensagens 
WhatsApp, atendidos os requisitos da oportunidade e conveniência.

§1º o aplicativo não será utilizado para procedimentos cuja 
comunicação pessoal ou outro meio previsto na legislação seja o exigível 
para garantia do caráter sigiloso da investigação.

§2º o aplicativo WhatsApp será utilizado especialmente para 
comunicações com os policiais civis através de seus números cadastrados 
em banco de dados interno de informações pessoais, podendo ser 
estendido a outras partes, desde que devidamente autorizado nos autos.

Art. 2º As comunicações por WhatsApp serão enviadas a partir 
de aparelho celular funcional destinado a corregedoria-geral da Polícia 
civil ou via WhatsApp Web.

§1º o telefone móvel funcional será o disponibilizado pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado, ficando sob a responsabilidade 
do servidor designado para a referida função.

§2º À utilização da telefonia móvel para o serviço público serão 
aplicadas as disposições previstas em normativa própria da secretaria 
de segurança Pública.

Art. 3º A comunicação será feita com o encaminhamento pelo 
aplicativo Whatsapp do texto ou imagem do ato administrativo (notificação 
para ciência de ato, intimação, despacho ou decisão) com a identificação 
do procedimento e das partes para o telefone indicado nos autos.

§1º As intimações com uso do aplicativo WhatsApp serão 
enviadas durante o expediente de trabalho na corregedoria-geral da 
Polícia civil.

§2º o servidor responsável pelo envio da comunicação via 
aplicativo de mensagem WhatsApp deverá certificar nos autos do 
procedimento em curso, podendo inclusive fazer o print screen da tela 
do aparelho.

§3º É vedado aos servidores da corregedoria prestar quaisquer 
informações, mesmo que gerais, ou receber qualquer manifestação das 
partes por meio de mensagens do aplicativo WhatsApp.

Art. 4º considerar-se-á realizada a comunicação no momento 
em que o ícone do aplicativo WhatsApp demonstrar que a mensagem foi 
devidamente entregue, independentemente da comprovação da Leitura, 
ou quando, por qualquer outro meio idôneo, for possível identificar que a 
parte tomou ciência, devendo o servidor certificar nos autos.

§1º A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na 
legislação de regência.

§2º se não houver a entrega da mensagem no prazo de três 
dias, o cartório providenciará a intimação por outro meio idôneo, conforme 
previsão legal.

Art. 5º A ação de qualquer servidor da corregedoria que enviar 
textos, imagens e vídeos desvirtuados da finalidade contida nesta Portaria, 
sujeitará o infrator às penalidades administrativas.

Art. 6º se, por qualquer motivo, o aplicativo WhatsApp estiver 
indisponível, neste período, as comunicações serão realizadas pelos 
demais meios previstos em Lei.

Art. 7º A parte que não aderir ao procedimento de intimação por 
intermédio do aplicativo WhatsApp será comunicada pelos demais meios 
previstos na legislação, salvo os policiais civis cuja forma de comunicação 
será preferencialmente pelo aplicativo WhatsApp.

Parágrafo único. os advogados e defensores públicos serão 
intimados pelos meios previstos no ordenamento jurídico, salvo se 
pleitearem e aderirem expressamente ao procedimento previsto nesta 
Portaria.

Art. 8º É vedada a realização de citação por meio do 
aplicativo WhatsApp.

Art. 9º os casos omissos ou excepcionais serão dirimidos pelo 
corregedor-geral da Polícia civil ou corregedor Adjunto por ele indicado.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

fábio Augusto simon
corregedor-geral da Polícia civil
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AnEXo i

tErmo dE AdEsÃo À intimAÇÃo Por WHAtsAPP

JuiZAdo EsPEciAL cÍVEL E criminAL dA comArcA __/tocAntins

EndErEÇo

Autos nº

requerente:

requerido:

Eu,________________________________, brasileiro(a), 
portador(a) da cédula de identidade nº _______________________, 
inscrito(a) no cPf  ou oAb (se advogado) nº _____________________, 
residente e domiciliado na __________________________________
_______________________, declaro que AcEito receber intimações 
processuais por meio do aplicativo WhatsApp  no celular de nº 
________________________, nos termos da Portaria conjunta nº ______

declaro, ainda que:

- Possuo aplicativo de mensagens eletrônicas instalado em meu 
celular/tablet/computador e, o acessarei diariamente;

- devo manter ativa, nas opções de privacidade do aplicativo, 
a opção de recibo/confirmação de Leitura;

- devo informar ao Juizado, nos respectivos autos ou 
pessoalmente, a mudança do número do telefone, assim como caso 
não pretenda mais receber as intimações via WhatsApp, sob pena de 
se considerar eficaz a intimação enviada ao telefone anteriormente 
cadastrado;

- fui informado de que o Juizado Especial cível e criminal 
da comarca (___), do Estado do tocantins, utiliza o número nº 
______________, o qual será utilizado pela serventia judicial para o 
envio das intimações;

- fui informado que as manifestações ou documentos não devem 
ser enviados via WhatsApp, mas somente apresentados via e-Proc/tJto 
ou pelo atendimento pessoal no Juizado;

- fui advertido que o descumprimento dos termos da Portaria 
conjunta por duas vezes, consecutivas ou alternadas, implicará no 
desligamento da adesão, somente podendo ser solicitada nova inclusão 
após o período de seis meses. Que também haverá desligamento no 
caso de envio de textos, imagens e vídeos desvirtuados da finalidade 
contida nesta Portaria;

- Fui cientificado de que as dúvidas referentes à intimação 
deverão ser tratadas, exclusivamente, no cartório da serventia que expediu 
o ato, e que, na hipótese de intimação para comparecimento, deverei me 
dirigir às dependências do fórum descritas na intimação;

- Fui cientificado de que o Poder Judiciário do Tocantins, em 
nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro 
de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento à realização de atos de 
intimação;

-  fu i  a l e r tado  que  se ,  po r  qua lque r  mo t i vo ,  o 
aplicativo WhatsApp estiver indisponível, neste período, as intimações 
serão realizadas pelos demais meios previstos em Lei.

cidade/to ___/___/___

Assinatura da parte: __________________________________

nome do servidor responsável pela conferência dos dados:  
__________________________________________________________

ADAPEC

PORTARIA Nº 269, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado do 
tocantins - AdAPEc/tocAntins, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 2º, inciso Xi, do regimento interno, aprovado pelo decreto nº 3.481, 
de 1º/09/08, c/c o art. 175, inciso ii, da Lei 1.818, de 23 agosto de 2007.

considerando que o prazo estipulado na Portaria 232/2018 
não foi suficiente para concluir os trabalhos da comissão de sindicância 
prevista no Processo 2018.34430.000689;

resolve:

Art. 1º Prorrogar o prazo da Portaria 232, de 19 de julho de 
2018, publicada no doE nº 5.160, de 23 de julho de 2018, por mais 30 
(trinta) dias.

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

gAbinEtE do PrEsidEntE dA AgÊnciA dE dEfEsA 
AgroPEcuÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas/to, 31 
de agosto de 2018.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente

PORTARIA Nº 270, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado do 
tocantins - AdAPEc/tocAntins, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 2º, inciso Xi, do regimento interno, aprovado pelo decreto nº 3.481, 
de 1º de setembro de 2008, c/c o art. 19 da Lei nº 1.082, de 1º de junho 
de 1999.

considErAndo o que dispõe as normas para a prevenção e 
o controle da Anemia infecciosa Equina (A.i.E) e mormo, pela instrução 
normativa AdAPEc nº 04, de 10 de outubro de 2018.

rEsoLVE:

Art. 1º cadastrar junto à AdAPEc/to o médico Veterinário JoÃo 
mArcos ZEQuim rodriguEs, inscrito no crmV-to sob o nº 01560, 
residente neste Estado, para fins de execução de atividades previstas na 
instrução normativa AdAPEc nº 04, de 10 de outubro de 2017, referente 
ao cadastro no Programa Estadual sanidade dos Equídeos - PEsE-to, 
de acordo com a legislação vigente.

Art. 2º O profissional supracitado utilizará o nº 220, e atuará em 
todos os municípios do Estado do tocantins.

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

gAbinEtE do PrEsidEntE dA AgÊnciA dE dEfEsA 
AgroPEcuÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas - to, 04 
de setembro de 2018.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente

PORTARIA Nº 271, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado do 
tocantins - AdAPEc/tocAntins, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 2º, inciso Xi, do regimento interno, aprovado pelo decreto nº 3.481, 
de 1º de setembro de 2008, c/c o art. 19 da Lei nº 1.082, de 1º de junho 
de 1999.

considErAndo o que dispõe as normas para a prevenção e 
o controle da Anemia infecciosa Equina (A.i.E) e mormo, pela instrução 
normativa AdAPEc nº 04, de 10 de outubro de 2018.

rEsoLVE:

Art. 1º cadastrar junto à AdAPEc/to o médico Veterinário 
AdAiLton PErEirA fErrEirA LourEnÇo Junior, inscrito no 
CRMV-TO sob o nº 01528, residente neste Estado, para fins de execução 
de atividades previstas na instrução normativa AdAPEc nº 04, de 10 de 
outubro de 2017, referente ao cadastro no Programa Estadual sanidade 
dos Equídeos - PEsE-to, de acordo com a legislação vigente.

Art. 2º O profissional supracitado utilizará o nº 222, e atuará em 
todos os municípios do Estado do tocantins.

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

gAbinEtE do PrEsidEntE dA AgÊnciA dE dEfEsA 
AgroPEcuÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas -to, 04 
de setembro de 2018.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente
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PORTARIA Nº 272, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado do 
tocantins - AdAPEc/tocAntins, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 2º, inciso Xi, do regimento interno, aprovado pelo decreto nº 3.481, 
de 1º de setembro de 2008, c/c o art. 19 da Lei nº 1.082, de 1º de junho 
de 1999.

considErAndo o que dispõe as normas para a prevenção e 
o controle da Anemia infecciosa Equina (A.i.E) e mormo, pela instrução 
normativa AdAPEc nº 04, de 10 de outubro de 2018.

rEsoLVE:

Art. 1º cadastrar junto à AdAPEc/to o médico Veterinário 
rEnAn mArtins PEdrEirA, inscrito no crmV-to sob o nº 01563, 
residente neste Estado, para fins de execução de atividades previstas na 
instrução normativa AdAPEc nº 04, de 10 de outubro de 2017, referente 
ao cadastro no Programa Estadual sanidade dos Equídeos - PEsE-to, 
de acordo com a legislação vigente.

Art. 2º O profissional supracitado utilizará o nº 221, e atuará em 
todos os municípios do Estado do tocantins.

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

gAbinEtE do PrEsidEntE dA AgÊnciA dE dEfEsA 
AgroPEcuÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas -to, 04 
de setembro de 2018.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente

PORTARIA Nº 273, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado 
do tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o regulamento, 
aprovado pelo decreto nº 3.481, de 1º de setembro de 2008, c/c o inciso 
ii do §1º do art. 35 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007,

rEsoLVE:

Art. 1º rEmoVEr a pedido, o servidor mAnoEL dA siLVA 
fEitosA, cPf nº 807.952.931-00, fiscal de defesa Agropecuária, nº 
funcional 911413-2, da delegacia regional de formoso do Araguaia para 
a delegacia regional de Pedro Afonso.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor, a partir de 1º de setembro 
de 2018.

gAbinEtE do PrEsidEntE dA AgÊnciA dE dEfEsA 
AgroPEcuÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas, aos 05 
dias do mês de setembro de 2018.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente

PORTARIA Nº 274, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado 
do tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o regulamento, 
aprovado pelo decreto nº 3.481, de 1º de setembro de 2008, c/c o inciso ii  
do §1º do art. 35 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007,

rEsoLVE:

Art. 1º rEmoVEr a pedido, o servidor LAErcio frEirE 
dAirEL, cPf nº 830.195.371-34, fiscal de defesa Agropecuária, nº 
funcional 939824-2, da unidade Local de Ponte Alta do bom Jesus para 
a delegacia regional de taguatinga.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor, a partir de 1º de setembro 
de 2018.

gAbinEtE do PrEsidEntE dA AgÊnciA dE dEfEsA 
AgroPEcuÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas, aos 05 
dias do mês de setembro de 2018.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente

PORTARIA Nº 275, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado 
do tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o regulamento, 
aprovado pelo decreto nº 3.481, de 1º de setembro de 2008, c/c o art. 
86 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, rEsoLVE:

susPEndEr, a fruição das férias referente ao período aquisitivo 
2017/2018, do servidor giLmAr tAVArEs dos rEis, Assistente 
Administrativo, matrícula nº 1151185-2, cPf: 022.185.751-67, no período 
de 03/09/2018 a 02/10/2018, 30 (trinta) dias, assegurando-lhe o direito 
de fruí-las em data oportuna.

gAbinEtE do PrEsidEntE dA AgÊnciA dE dEfEsA 
AgroPEcuÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas, aos 05 
dias do mês de setembro de 2018.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente

ORDEM DE SERVIÇO Nº 41/2018

Encaminho o servidor JosÉ HEnriQuE PErEirA dA siLVA, 
nº funcional 205269-2, cPf nº 131.214.801-20, para sem prejuízo de 
suas atribuições, responder pela delegacia regional de Porto nacional, 
no período de 30/08/2018 a 30/10/2018, em substituição à servidora 
ELZirEnE cArVALHo dE ArAÚJo - delegada regional, em razão de 
licença médica.

Palmas, 04 de setembro de 2018.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente

PORTARIA Nº 278, DE 06 DE SETEMbRO DE 2018.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado 
do tocantins - AdAPEc/tocAntins, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 2º, inciso Xi, do regimento interno, aprovado pelo decreto 
nº 3.481, de 1º de setembro de 2008, art. 12, §§1º e 3º, da Lei 1.082, de 
1º de julho de 1999.

considerando que a instrução normativa nº 10, de 03 de março 
de 2017, da secretaria da defesa Agropecuária - sdA, do ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece o regulamento 
técnico do Programa nacional de controle e Erradicação da brucelose 
e da Tuberculose Animal - PNCEBT e a Classificação das Unidades da 
federação de acordo com o grau de risco para as doenças brucelose 
e tuberculose, assim como a definição de procedimentos de defesa 
sanitária animal a serem adotados de acordo com a classificação, na 
forma desta Portaria;

considerando que a instrução normativa sdA nº 10, de 03 
de março de 2017 em seu art. 81, inciso II, estabelece que para fins 
de trânsito interestadual de bovinos e bubalinos e considerado o grau 
de risco para exigência de apresentação de resultados negativos aos 
testes de diagnóstico para tuberculose para qualquer finalidade, exceto 
abate imediato;

considerando a inconstância na disponibilidade do alérgeno, 
insumo necessário para o diagnóstico laboratorial de tuberculose, no 
brasil;

considerando o memorando circular nº 38/2018/dsA/mAPA/
DAS/MAPA, de 17/07/2018, que informa e orienta acerca das dificuldades 
de abastecimento de insumos para diagnóstico de brucelose e tuberculose.

resolve:

Art. 1º suspender temporariamente os efeitos do art. 31 e seu 
inciso ii da Portaria nº 213, de 10 de julho de 2018.

Art. 2º diante da impossibil idade de solução para o 
problema a curto prazo, estamos orientando o serviço Estadual, 
EXcEPcionALmEntE, facultar por 60 dias (sessenta) dias a exigência 
dos exames para tuberculose Animal quando da emissão da guia de 
trânsito Animal - gtA para ingresso de animais em eventos pecuários.

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

gAbinEtE do PrEsidEntE dA AgÊnciA dE dEfEsA 
AgroPEcuÁriA do EstAdo do tocAntins, em Palmas/to, 06 de 
setembro de 2018.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

contrAto: nº 36/2016.
ProcEsso: nº 2016.34430.004443.
LocAtÁrio: AgÊnciA dE dEfEsA AgroPEcuÁriA do EstAdo do 
tocAntins - AdAPEc/tocAntins.
LocAdorA: mirÁbiA cirQuEirA LoPEs.
obJEto: Prorrogar o prazo de vigência ao contrato e atualizar a dotação 
orçamentária para o exercício.
VALor: r$ 996,65 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e 
cinco centavos) mensais. total de r$ 11.959,80 (onze mil novecentos e 
cinquenta e nove reais e oitenta centavos).
dotAÇÃo orÇAmEntÁriA: 2018.34530.20.122.1148.4080.0000.
ELEmEnto dE dEsPEsA: 33.90.36.
fontE: 0240666666.
VigÊnciA: de 1º/10/2018 até 30/09/2019.
dAtA dA AssinAturA: 04/09/2018.
signAtÁrios: ALbErto mEndEs dA rocHA.
Presidente - AdAPEc/tocAntins.
mirÁbiA cirQuEirA LoPEs.
Proprietária do imóvel urbano.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

contrAto: nº 38/2016.
ProcEsso: nº 2016.34430.004446
LocAtÁrio: AgÊnciA dE dEfEsA AgroPEcuÁriA do EstAdo do 
tocAntins - AdAPEc/to.
LocAdorEs: LEAndro LEitE siLVA.
obJEto: Prorrogar o prazo de vigência ao contrato e atualizar a dotação 
orçamentária para o exercício
VALor: r$ 700,00 (setecentos reais) mensais. total de r$ 8.400,00 (oito 
mil e quatrocentos reais).
dotAÇÃo orÇAmEntÁriA: 2018.34530.20.122.1148.4080
ELEmEnto dE dEsPEsA: 33.90.36.
fontE: 0240.
VigÊnciA: 1º/10/2018 até 30/09/2019.
dAtA dA AssinAturA: 04/09/2018.
signAtÁrios: ALbErto mEndEs dA rocHA.
Presidente - AdAPEc/tocAntins.
LEAndro LEitE siLVA.
representante do imóvel urbano.

AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC. 
DE SERVIÇOS PÚbLICOS - ATR

PORTARIA/ATR Nº 084, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

o PrEsidEntE dA AgÊnciA tocAntinEnsE dE 
rEguLAÇÃo, controLE E fiscALiZAÇÃo dE sErViÇos 
PÚbLiÇos - Atr, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Estadual nº 1.758/2007, e pelo Ato nº 579 - nm, de 19 de abril de 
2018, com fundamento no disposto dos arts. 86 e 83 da Lei nº 1.818, de 
23 de agosto de 2007;

rEsoLVE:

Art. 1º intErromPEr, a partir do dia 04 de setembro por 
necessidade do serviço público, 10 (dez) dias de férias do servidor 
robson gAbriEL dE ArAÚJo, gerente de saneamento (dAi-1), 
matrícula nº 256794-2, cPf nº 189.861.374-53, prevista para o período 
de 15/08/2018 a 13/09/2018, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, 
assegurando-lhe o direito de usufruí-la em data oportuna e não prejudicial 
ao serviço público e ao servidor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos aos dias 04 de setembro de 2018.

robErVAL AirEs PErEirA PimEntA
Presidente da Agência tocantinense de regulação, controle e 

fiscalização de serviços Públicos do Estado do tocantins.

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO

ProcEsso nº: 2014/3897/000102
contrAto nº: 040/2014
contrAtAntE: Agência tocantinense de saneamento - Ats
contrAtAdA: claro s/A
cnPJ: 40.432.544./0001-47
obJEto do contrAto: Prorrogação da vigência do contrato 
040/2014, de prestação de serviços continuados de acesso à internet, 
com fornecimento de Link dedicado de internet com largura de bando de 
16mbPs com roteador para download e upload interligado através de 
fibra ótica, visando atender às necessidades da Agência tocantinense 
de saneamento - Ats.
VigÊnciA do contrAto: 16.08.2018 a 15/08/2019.
dAtA dA AssinAturA: 10/08/2018
signAtÁrios: rogErio bEZErrA LoPEs  - representante Legal 
da contratante, AdriAnA VirginiA Pinto soArEs - representante 
Legal da contratada.

AGETO

ORDEM DE SERVIÇO
(republicada por incorreção)

o PrEsidEntE dA AgEto, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 42, §1º, inciso iV, da constituição do Estado, e 
Ato nº 579 - nm, de 19 de abril de 2018, autoriza o consultor ronALdo 
dE frEitAs siLVA, a dar início os serviços de Engenharia consultiva 
para supervisão e fiscalização da execução de obras e serviços de 
melhoramento das rodovias Vicinais contempladas no Projeto de 
desenvolvimento regional integrado e sustentável - Pdris, brasil, 
contrato de Empréstimo nº 8185-0 br, referente ao contrato 017/2018.

Esta ordem de serviço entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 27 de agosto de 2018.

TERRATINS

PORTARIA TERRATINS Nº 091/2018

o dirEtor-PrEsidEntE dA comPAnHiA imobiLiÁriA 
do EstAdo do tocAntins - tErrAtins, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 35 do Estatuto social da companhia e conforme 
o Ato governamental nº 146, de 10 de fevereiro de 2014, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 4.065, de 10 de fevereiro de 2014 e, ainda, 
em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

Considerando a necessidade de acompanhamento de fiscal 
para todos os contratos públicos;

rEsoLVE:

Art. 1º designar os agentes públicos José Airton de oliveira, 
matrícula nº 056, e muriene Alves da silva, matrícula nº 159, 
respectivamente como titular e suplente para exercer a função de fiscal 
do contrato oriundo do Pregão presencial nº 004/2018, vinculado ao 
processo nº 027284/2018, firmado com a BRISA CORP EIRELI EPP, 
cnPJ 20.789.197/0001-05.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

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

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 17 dias do mês de agosto de 2018.

gabinete do diretor-Presidente, em Palmas, capital do Estado, 
aos 04 dias do mês de setembro de 2018.

Aleandro Lacerda gonçalves
diretor-Presidente
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PORTARIA TERRATINS Nº 092/2018

o dirEtor-PrEsidEntE dA comPAnHiA imobiLiÁriA 
do EstAdo do tocAntins - tErrAtins, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 35 do Estatuto social da companhia e conforme 
o Ato governamental nº 146, de 10 de fevereiro de 2014, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 4.065, de 10 de fevereiro de 2014 e, ainda, 
em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

Considerando a necessidade de acompanhamento de fiscal 
para todos os contratos públicos;

rEsoLVE:

Art. 1º designar os agentes públicos José Airton de oliveira, 
matrícula nº 056, e muriene Alves da silva, matrícula nº 159, 
respectivamente como titular e suplente para exercer a função de fiscal do 
contrato oriundo do Pregão presencial nº 004/2018, vinculado ao processo 
nº 027284/2018, firmado com a AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HosPitALAr EirELi, cnPJ 05.891.838/0001-36.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

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

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 17 dias do mês de agosto de 2018.

gabinete do diretor-Presidente, em Palmas, capital do Estado, 
aos 04 dias do mês de setembro de 2018.

Aleandro Lacerda gonçalves
diretor-Presidente

PORTARIA TERRATINS Nº 093/2018

o dirEtor-PrEsidEntE dA comPAnHiA imobiLiÁriA 
do EstAdo do tocAntins - tErrAtins, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 35 do Estatuto social da companhia e conforme 
o Ato governamental nº 146, de 10 de fevereiro de 2014, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 4.065, de 10 de fevereiro de 2014 e, ainda, 
em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

Considerando a necessidade de acompanhamento de fiscal 
para todos os contratos públicos;

rEsoLVE:

Art. 1º designar os agentes públicos José Airton de oliveira, 
matrícula nº 056, e muriene Alves da silva, matrícula nº 159, 
respectivamente como titular e suplente para exercer a função de fiscal 
do contrato oriundo do Pregão presencial nº 004/2018, vinculado ao 
processo nº 027284/2018, firmado com a W.V.B. VARGAS ME, CNPJ 
03.997.385/0001-00.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

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

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 17 dias do mês de agosto de 2018.

gabinete do diretor-Presidente, em Palmas, capital do Estado, 
aos 04 dias do mês de setembro de 2018.

Aleandro Lacerda gonçalves
diretor-Presidente

PORTARIA TERRATINS Nº 094/2018

o dirEtor-PrEsidEntE dA comPAnHiA imobiLiÁriA 
do EstAdo do tocAntins - tErrAtins, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 35 do Estatuto social da companhia e conforme 
o Ato governamental nº 146, de 10 de fevereiro de 2014, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 4.065, de 10 de fevereiro de 2014 e, ainda, 
em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

Considerando a necessidade de acompanhamento de fiscal 
para todos os contratos públicos;

rEsoLVE:

Art. 1º designar os agentes públicos José Airton de oliveira, 
matrícula nº 056, e muriene Alves da silva, matrícula nº 159, 
respectivamente como titular e suplente para exercer a função de fiscal do 
contrato oriundo do Pregão presencial nº 004/2018, vinculado ao processo 
nº 027284/2018, firmado com a WS SUPERMERCADOS EIRELI ME,  
cnPJ 27.866.301/0001-59.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

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

iii - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 17 dias do mês de agosto de 2018.

gabinete do diretor-Presidente, em Palmas, capital do Estado, 
aos 04 dias do mês de setembro de 2018.

Aleandro Lacerda gonçalves
diretor-Presidente

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ProcEsso nº: 026106/2017
tErmo dE cooPErAÇÃo tÉcnicA nº: 004/2017
cooPErAdA: comPAnHiA imobiLiÁriA do EstAdo do tocAntins 
- tErrAtins.
cooPErAntE: sEcrEtAriA dA infrAEstruturA, HAbitAÇÃo E 
sErViÇos PÚbLicos do EstAdo do tocAntins - sEinf
obJEto: ProrrogAÇÃo dE PrAZo do tErmo dE Acordo dE 
cooPErAÇÃo tÉcnicA nº 004/2017.
dAtA dA AssinAturA: 09/08/2018
VigÊnciA: 31/12/2018
signAtÁrios: Aleandro Lacerda gonçalves - cooperada e claudinei 
Aparecido Quaresemin - cooperante.

DETRAN

PORTARIA/DETRAN/GAb/PRES/GGDP/Nº 1.142/2018.

o PrEsidEntE do dEPArtAmEnto EstAduAL dE 
trÂnsito - dEtrAn-to, no uso de suas atribuições legais, conforme o 
que consta no art. 42, § 1º, da constituição do Estado, consoante disposto 
no Ato nº 579 - NM, de 19 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 5.095/2018.

considErAndo que a Administração Pública tem como 
princípios a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e 
eficiência, e de acordo com disposto no art. 86, parágrafo único, da Lei 
1.818 de 23 de agosto de 2007,

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr, (05) dias de férias no período de 31/08/2018 
a 04/09/2018, ao servidor VoLnEY dE souZA AmArAL, matrícula 
11237406-1, cPf: 825.191.371-34, referente ao período aquisitivo 
de 06/02/2016 a 05/02/2017, prevista para o período de 1º/12/2017 a 
30/12/2017, suspensa pela PortAriA/dEtrAn/gAb/PrEs/ggdP/nº 
01/2018, publicada no d.o.E. nº 5.027, de 09/01/2018.

gAbinEtE do PrEsidEntE do dEtrAn-to, em Palmas - to,  
aos 29 dias do mês de agosto de 2018.

coLEmAr nAtAL cAmArA fErrEirA nunEs dE mELo
Presidente do dEtrAn-to
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 000331/2018

o departamento Estadual de trânsito, com base nas 
competências elencadas nos arts. 21 e 281 da Lei 9.503/97 - ctb, e 
também nas disposições da Lei nº 9.873/99, resolve dar ciência dos 
respectivos Autos de infração constantes do edital e estabelece o prazo 
de 30 dias para interposição de recursos. os dados das infrações de 
trânsito estão na seguinte ordem: Placa/uf; cPf/cnPJ; Órgão Autuador; 
nº Auto de infração; data do cometimento; Hora cometimento e código/
Desdobramento. Demais informações e segunda via das notificações 
devem ser obtidas através do endereço eletrônico multas@detran.
to.gov.br.

PLAcA/uf cPf/cnPJ Órgão Autuador nº Auto de 
infração

data do 
cometimento

Hora do 
cometimento

código/
desdobramento

mVZ1438/to 89060032187   AgEto  rE00316129 12/08/2018 07:00 6050-1

oYb8170/to 03783638160   AgEto  rE00316130 12/08/2018 07:00 6050-1

QKH7054/to 59047976134   AgEto  rE00316048 12/08/2018 18:35 7366-1

mWQ8242/to 02711561127   AgEto  rE00316131 12/08/2018 18:10 7340-0

oLm6586/to 64473600149   AgEto  rE00316134 12/08/2018 19:00 6599-2

mWg5771/to 00229574130   AgEto  rE00316050 12/08/2018 22:15 6858-0

mWg5771/to 00229574130   AgEto  rE00316049 12/08/2018 22:15 5185-2

oLm6586/to 64473600149   AgEto  rE00316135 12/08/2018 19:00 5010-0

QKi2983/to 01579256171   AgEto  rE00281544 13/08/2018 21:15 6599-2

mWr5983/to 61137741392   AgEto  rE00274370 13/08/2018 21:02 5010-0

QKg5651/to 25053117000164 AgEto  rE00274369 13/08/2018 17:55 6599-2

mVP2468/to 02155398000160 AgEto  rE00274365 13/08/2018 10:05 6556-1

oLK7639/to 21091773149   AgEto  rE00274367 13/08/2018 10:30 6599-2

LYE8752/to 95835601115   AgEto  rE00274364 13/08/2018 09:55 6599-2

gYg8723/to 95751963172   AgEto  rE00274363 13/08/2018 09:46 5010-0

oLm4086/to 38870606104   AgEto  rE00316205 13/08/2018 17:45 5185-2

mWL2567/to 79009727149   AgEto  rE00316137 13/08/2018 10:15 6599-2

mVZ0303/to 04614624197   AgEto  rE00316136 13/08/2018 09:50 6599-2

dJc6068/to 19174191000136 AgEto  rE00288015 13/08/2018 08:49 6068-2

KcK9509/to 21986530000120 AgEto  rE00270836 14/08/2018 18:00 6912-0

KEH7803/to 46956476215   AgEto  rE00270835 14/08/2018 15:15 6637-1

mVL4234/to 85581194149   AgEto  rE00316201 13/08/2018 09:50 5037-1

KcK9509/to 21986530000120 AgEto  rE00270837 14/08/2018 18:00 6963-0

oLm4315/to 07722769000162 AgEto  rE00270833 14/08/2018 09:32 6068-2

mVL4234/to 85581194149   AgEto  rE00316202 13/08/2018 09:50 6599-2

mWV4629/to 62832123368   AgEto  rE00316203 13/08/2018 17:20 6963-0

gYg8723/to 95751963172   AgEto  rE00274362 13/08/2018 09:45 6599-2

mXE7861/to 61781002134   AgEto  rE00281543 13/08/2018 16:30 6599-2

mWH5993/to 01732134138   AgEto  rE00281542 13/08/2018 16:15 6599-2

oLK9647/to 15741543000137 AgEto  rE00288571 14/08/2018 07:10 6823-1

JXs1773/to 04105975463   AgEto  rE00316141 14/08/2018 22:52 5185-1

mWo0731/to 04093927154   AgEto  rE00316142 14/08/2018 11:25 5010-0

mWf5033/to 00467382158   AgEto  rE00316212 14/08/2018 22:52 6599-2

fuW6778/to 56564937172   AgEto  rE00316098 14/08/2018 22:50 5010-0

mVZ1091/to 89520459200   AgEto  rE00316213 14/08/2018 23:10 5010-0

mVZ1091/to 89520459200   AgEto  rE00316214 14/08/2018 23:10 6599-2

nLJ7008/to 02577541139   AgEto  rE00316097 14/08/2018 20:55 5380-0

mVm9223/to 18893325187   AgEto  rE00316208 14/08/2018 16:38 6599-2

oYc2318/to 01422605175   AgEto  rE00223463 14/08/2018 07:25 6831-1

mVt9333/to 02163873102   AgEto  rE00316096 14/08/2018 16:30 7340-0

Kds9118/to 25125940178   AgEto  rE00288025 15/08/2018 09:50 6068-2

mWo5330/to 18073409100   AgEto  rE00316139 14/08/2018 16:12 5185-2

HPL2410/to 63346648168   AgEto  rE00316140 14/08/2018 17:25 6912-0

nEY6716/to 03157615122   AgEto  rE00316204 14/08/2018 16:20 6610-2

nEY6716/to 03157615122   AgEto  rE00316207 14/08/2018 16:22 7358-0

Kco0583/to 83647872172   AgEto  rE00316211 14/08/2018 17:55 6726-1

Kco0583/to 83647872172   AgEto  rE00316210 14/08/2018 17:32 6858-0

Kco0583/to 83647872172   AgEto  rE00316209 14/08/2018 17:30 5010-0

QKH4177/to 06982648192   AgEto  rE00281806 14/08/2018 23:09 5010-0

mXb7348/to 03171635313   AgEto  rE00281807 14/08/2018 23:28 5010-0

oLm9148/to 03052564000328 AgEto  rE00223470 15/08/2018 14:50 6831-1

nKK3709/to 80218830220   AgEto  rE00223466 15/08/2018 08:10 6831-1

oLi5861/to 08497479000125 AgEto  rE00288026 15/08/2018 09:00 6068-2

mWW5224/to 51561603104   AgEto  rE00316221 15/08/2018 16:56 7242-2

oLH1561/to 69554855000160 AgEto  rE00302666 15/08/2018 12:46 6599-2

mVt4944/to 38771098100   AgEto  rE00302660 15/08/2018 09:46 6599-2

QKg3586/to 02924974151   AgEto  rE00316222 15/08/2018 17:33 7242-2

KEs4589/to 32397305100   AgEto  rE00302657 15/08/2018 09:21 6599-2

QKd7753/to 04569988000165 AgEto  rE00302678 15/08/2018 18:01 6750-0

IGEPREV-TOCANTINS

PORTARIA Nº 1173, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a regularização de Lotação de servidor.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que 
confere o art. 42, §1º, inc. ii, da constituição do Estado do tocantins, e 
consoante o disposto no art. 20, inc. X, da Lei nº 1.940, de 1º de julho 
de 2008.

considErAndo a necessidade de regularização da lotação 
da servidora deste instituto.

rEsoLVE:

Art. 1º LotAr a servidora  abaixo relacionada no respectivo 
setor:

matrícula nome setor

1277170-1 mariana Xavier santiago torres diretoria de investimentos

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1177, DE 3 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada maria Luiza Pereira de morais.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada mAriA LuiZA PErEirA dE 
morAis, matrícula nº 381590/3, Auxiliar de Enfermagem, Padrão ii,  
referência K, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro de 
Profissionais da Saúde, com lotação na Secretaria da Saúde, o benefício 
de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, calculado de 
forma integral, no valor de r$ 2.203,39, reajustado por paridade e custeado 
pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido os requisitos exigidos por 
Lei, com base no que consta do processo nº 2017.04.202937P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1182, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão 
por morte do ex-segurado Jacirenio nunes da silva.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 9º, i, §5º, i; no art. 17-A, i; 
no art. 26, ii; no art. 36, i, “a”; nos art. 37, i; 37-A, iV, “a” e 38; no art. 54; 
nos arts. 56, i e ii, e 57; e no art. 75, i e ii, e §1ºe §2º, i e ii, “c”; todos da 
Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §2º, §7º, 
i, e §8º, da constituição federal de 1988, na Emenda constitucional nº 
41/2003 e na Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004;
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rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr, a partir de 28 de abril de 2018, ao cônjuge 
cELiA PErEirA dA siLVA, nascida em 25/02/1967, o benefício de 
Pensão por morte do ex-segurado Jacirenio nunes da silva, benefício nº 
0012766, aposentado no cargo de Professor da Educação básica, nível ii, 
referência “f”, com carga horária de 180 horas, do Quadro do magistério, 
com lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, com base 
no que consta do processo nº 2018.07.204508P.

Art. 2º fixar o benefício vitalício no valor correspondente a 100% 
dos proventos percebidos pelo ex-segurado na data do óbito, ficando o 
benefício a ser pago na ordem de r$ 5.617,87.

Art. 3º o benefício será custeado pelo Plano financeiro e 
reajustado pelo rPPs-to.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 28 de abril de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1183, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria por invalidez da segurada maria da 
glória Pacheco.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 27, i, “a” e 
“b”, ii, iii e iV, §1º e §2º; no art. 31, i, “a”, item 1; no art. 52; nos arts. 56 e 57;  
no art. 59 e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei nº 1614, de 
04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e nos arts. 1º e 2º, da Emenda constitucional 
nº 70, de 29 de março de 2012;

 
rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada mAriA dA gLÓriA PAcHEco, 
matrícula nº 772930/1, Auxiliar Administrativo, Padrão ii, referência g, 
carga horária de 180 horas, pertencente ao Quadro geral de servidores 
do Poder Executivo, com lotação na secretaria do trabalho e Assistência 
social, o benefício de Aposentadoria por invalidez, calculado de forma 
proporcional a 24 anos de contribuição, aplicado ao valor do vencimento na 
atividade de R$ 1.447,87, ficando o benefício a ser pago na ordem de R$ 
1.158,30, reajustado por paridade e custeado pelo Plano financeiro, em 
razão de ter sido considerada definitivamente incapacitada para exercer 
atividade laborativa, pela Junta Médica Oficial do Estado, com base no 
que consta do processo nº 2018.03.204628P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1184, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por implemento de idade 
da segurada corina do nascimento guimarães.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
consoante dispõe os arts. 20, inciso iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho 
de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 4, no art. 35, i, ii e iV, no art. 50, §§13, 14 e 15, no art. 54; nos arts. 
56 e 57; no art. 59, e no art. 75, i e ii, §§1º e 2º, i e ii, “a”, todos da Lei 
Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §1º, iii,  
“b”, §§2º, 3º, 8º e 17 da constituição federal de 1988; no art. 1º da 
Emenda constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e no art. 1º, e 
respectivos parágrafos da Lei federal nº 10.887/2004;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada corinA do nAscimEnto 
guimArÃEs, matrícula nº 637832/1, Auxiliar de Enfermagem, Padrão V,  
referência H, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro de 
Profissionais da Saúde, com lotação na Secretaria da Saúde, o benefício 
de Aposentadoria Voluntária por implemento de idade, calculado de forma 
proporcional a 13 anos, 04 meses e 08 dias, aplicado sobre o valor da 
média aritmética simples.

Art. 2º A média aritmética simples encontrada no valor de 
r$ 2.593,32 gera um benefício a ser pago na ordem de r$ 1.154,09, 
reajustado pelo rPPs-to e custeado pelo Plano financeiro, com base 
no que consta do processo nº 2017.02.203617P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1185, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão 
por morte da ex-segurada maria trindade de Almeida 
sousa.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 9º, i, §5º, i; no art. 17-A, i; 
no art. 26, ii; no art. 36, i, “a”; nos art. 37, i; 37-A, iV, “a” e 38; no art. 54; 
nos arts. 56, i e ii, e 57; e no art. 75, i e ii, e §1ºe §2º, i e ii, “c”; todos da 
Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §2º, §7º, i, 
e §8º, da constituição federal de 1988, na Emenda constitucional nº 41,  
de 19 de dezembro de 2003 e na Lei federal nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr, a partir de 13 de março de 2018, ao 
cônjuge AdÃo rodriguEs dE sousA, nascido em 23/08/1946, o 
benefício de Pensão por morte da ex-segurada mAriA trindAdE 
dE ALmEidA sousA, benefício nº 0006631, aposentada no cargo de 
Professor da Educação básica, nível i, referência b, com carga horária 
de 180 horas, do Quadro do magistério, com lotação na secretaria da 
Educação, Juventude e Esportes, com base no que consta do processo 
nº 2018.07.204369P.

Art. 2º fixar o benefício de forma vitalícia, correspondente a 
100% do valor dos proventos percebidos pela ex-segurada na data do 
óbito, a ser pago na ordem de r$ 4.433,94.

Art. 3º o benefício será custeado pelo Plano financeiro e 
reajustado pelo rPPs-to.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 13 de março de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1186, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão 
por morte da ex-segurada Patrícia Luciane de souza.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 9º, ii, §5º, i, no art. 17-A, i; 
no art. 26, ii, no art. 36, i, “b”, no art. 37, iV, “a”, no art. 37-A, ii, no art. 38, 
no art. 54; nos arts. 56, i e ii, e 57; e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “c”,  
todos da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §2º e §7º, 
ii, e 8º, da constituição federal de 1988, na Emenda constitucional nº 
41/2003 e na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004;
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rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr, a partir de 28 de abril de 2018, à filha 
sofiA dE souZA cAmPos, nascida em 06/07/2000, o benefício de 
Pensão por morte da ex-segurada Patrícia Luciane de souza, matrícula nº 
72592/3, cargo de Professor da Educação básica, nível ii, referência b,  
com carga horária de 180 horas, do Quadro do magistério, lotada na 
secretaria da Educação, Juventude e Esportes, com base no que consta 
do processo nº 2018.07.204659P.

Art. 2º fixar o benefício temporário no valor correspondente a 
100% da remuneração percebida pela ex-segurada na data do óbito, no 
montante de r$ 4.799,06, durante o período de 28/04/2018 a 05/07/2021.

Art. 3º o benefício será custeado pelo Plano financeiro e 
reajustado pelo rPPs-to.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 28 de abril de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1187, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão por 
morte do ex-segurado renato burgos neves.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 9º, i, ii, §5º, i; no art. 17-A, 
i; no art. 26, ii; no art. 36, i, “b”; nos art. 37, iii, iV, “a”; 37-A, i, “b”, item 4, 
ii e 38; no art. 54; nos arts. 56, i e ii, e 57; e no art. 75, i, ii, §§1º e 2º, i, 
ii, “c”; todos da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §2º, §7º, ii, 
e §8º, da constituição federal de 1988; na Emenda constitucional nº 41,  
de 19 de dezembro de 2003 e na Lei federal nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004;

 
rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr, a partir de 13 de abril de 2018, à 
companheira FERNANDA COELHO, nascida em 04/02/1987, e aos filhos 
HELEnA coELHo burgos, nascida em 03/03/2011 e JoÃo PEdro 
coELHo burgos, nascido em 12/12/2015, o benefício de Pensão por 
morte do ex-segurado rEnAto burgos nEVEs, matrícula nº 944042/1, 
técnico em radiologia, Padrão iii, referência i, com carga horária de 108 
horas, do Quadro de Profissionais da Saúde, com lotação na Secretaria 
da saúde, em caráter temporário, com base no que consta do processo 
nº 2018.07.204504P.

Art. 2º fixar o benefício no valor correspondente a 100% da 
remuneração percebida pelo ex-segurado na data do óbito, na ordem de 
r$ 3.280,19, com distribuição das cotas da seguinte forma:

i - fErnAndA coELHo, em caráter temporário - 33,33% de 
13/04/2018 a 02/03/2032 e 50% de 03/03/2032 a 12/04/2033;

ii - HELEnA coELHo burgos, em caráter temporário - 
33,33% de 13/04/2018 a 02/03/2032;

iii - JoÃo PEdro coELHo burgos, em caráter temporário 
- 33,33% de 13/04/2018 a 02/03/2032, 50% de 03/03/2032 a 12/04/2033 
e 100% de 13/04/2033 a 11/12/2036.

Art. 3º o benefício será custeado pelo Plano financeiro e 
reajustado pelo rPPs-to.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 13 de abril de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1188, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por implemento de idade 
da segurada maria gorete monte da silva.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
consoante dispõe os arts. 20, inciso iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho 
de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 4, no art. 35, i, ii e iV, no art. 50, §§13, 14 e 15, no art. 54; nos arts. 
56 e 57; no art. 59, e no art. 75, i e ii, §§1º e 2º, i e ii, “a”, todos da Lei 
Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §1º, 
iii, “b”, §§2º, 3º, 8º e 17 da constituição federal de 1988; no art. 1º da 
Emenda constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e no art. 1º, e 
respectivos parágrafos da Lei federal nº 10.887/2004;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada mAriA gorEtE montE dA 
siLVA, matrícula nº 246880/1, Professor normalista, nível ii, referência 
c, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro do magistério, com 
lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, o benefício de 
Aposentadoria Voluntária por implemento de idade, calculado de forma 
proporcional a 27 anos, 11 meses e 04 dias, aplicado sobre o valor da 
média aritmética simples.

Art. 2º A média aritmética simples encontrada no valor de 
r$ 3.148,75 gera um benefício a ser pago na ordem de r$ 2.929,92, 
reajustado pelo rPPs-to e custeado pelo Plano financeiro, com base 
no que consta do processo nº 2018.02.203866P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1189, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada rejane de fátima dos santos da silva.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, § 1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 59; 
e no art. 75, i e ii, § 1º e § 2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §5º, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada rEJAnE dE fÁtimA dos 
sAntos dA siLVA, matrícula nº 335992/2, Professor normalista, nível i,  
referência f, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro do 
magistério, com lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, 
calculado de forma integral, no valor de r$ 2.348,15, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido 
os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do processo nº 
2018.04.204778P.

Art. 2º APLicAr, aos proventos da segurada, parcela de 
r$ 107,20, para alcançar o valor do Piso nacional do magistério, instituído 
pela Lei nº 11.378, de 16/07/2008.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente
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PORTARIA Nº 1190, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria por invalidez do segurado Luciano 
rodrigo silva.

 
o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 

do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 27, i, “a” e 
“b”, ii, iii e iV, §1º e §2º; no art. 31, i, “a”, item 1; no art. 52; nos arts. 56 e 
57; no art. 59 e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei nº 1614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e nos arts. 1º e 2º, da Emenda constitucional 
nº 70, de 29 de março de 2012;

 
rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr ao segurado LuciAno rodrigo siLVA, 
matrícula nº 860909/2, Professor da Educação básica, nível ii, referência 
b, carga horária de 180 horas, pertencente ao Quadro do magistério, com 
lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, o benefício 
de Aposentadoria por invalidez, calculado de forma proporcional a 20 
anos de contribuição, aplicado ao valor do vencimento na atividade 
de R$ 4.990,39, ficando o benefício a ser pago na ordem de R$ 2.851,65, 
reajustado por paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de 
ter sido considerado definitivamente incapacitado para exercer atividade 
laborativa, pela Junta Médica Oficial do Estado, com base no que consta 
do processo nº 2018.03.204985P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1191, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

Dispõe sobre a retificação da Reforma de Cleidson 
rezende Amorim fialho.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008.

considErAndo os termos da decisão judicial constante 
dos autos do mandado de segurança nº 0012851-882016.827.0000, do 
tribunal de Justiça do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º rEtificAr a Portaria nº 1117/rEf, de 13 de dezembro 
de 2016, publicada no Diário Oficial nº 4.779, de 05 de janeiro de 2017, 
referente ao militar CLEIDSON REZENDE AMORIM FIALHO, a fim de 
constar a graduação de terceiro sargento, referência “d”, conforme 
consta do processo nº 2018.14.00032r2.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 05 de janeiro de 2017.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1192, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada irley mendonça de moraes.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 59; 
e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, §5º, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada irLEY mEndonÇA dE 
morAEs, matrícula nº 543849/2, Professor da Educação básica, nível i,  
referência d, carga horária 180 horas, pertencente ao Quadro do 
magistério, com lotação na secretaria da Educação, Juventude e Esportes, 
o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, 
calculado de forma integral, no valor de r$ 4.990,39, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido 
os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do processo nº 
2018.04.203936P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1193, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a transferência para a reserva 
remunerada do segurado João martins oliveira 
Lopes.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “b”; 
no art. 55, parágrafo único; nos arts. 56 e 57; no art. 59 e no art. 75, i e 
ii, §1º e §2º, i e ii, “b”, todos da Lei Estadual nº 1.614/2005;

considErAndo o que estabelece: o art. 68, iii, “g”, “h”, item 1;  
os arts. 80, i, e 81, §§1º e 2º; o art. 85, Vi, §3º, i, “a” e “b”, iii e iV; os arts. 
121, i, e 122, i; todos da Lei Estadual nº 2.578/2012;

considErAndo as disposições contidas no art. 42, §1º, da 
constituição federal de 1988;

rEsoLVE:

Art. 1º trAnsfErir para a reserva remunerada o segurado 
JoÃo mArtins oLiVEirA LoPEs, matrícula nº 452145/2, na graduação 
de Primeiro sargento, referência i, carga horária 180 horas, pertencente 
ao Quadro de Praças Policiais militares, com lotação na Polícia militar 
do Estado do tocantins, com benefício calculado de forma integral, na 
ordem de r$ 10.982,15, reajustado por paridade e custeado pelo Plano 
financeiro, em razão de ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, com 
base no que consta do processo nº 2018.16.204676P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1194, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão por 
morte do ex-segurado manoel rodrigues de carvalho.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 9º, i, §5º, i; no art. 17-A, 
i; no art. 26, ii; nos art. 37, i; 37-A, iV, “a” e 38; no art. 54, §2º; nos arts. 
56, i e ii, e 57; e no art. 75, i e ii, e §1ºe §2º, i e ii, “c”; todos da Lei nº 
1.614, de 4 de outubro de 2005 e no art. 68, iV, da Lei nº 2.578, de 20 
de abril de 2012;

considErAndo as disposições contidas no art. 42, §2º, da 
constituição federal de 1988;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr a partir de 15 de abril de 2018, ao cônjuge 
mAriA dE fAtimA mAciEL cArVALHo, nascida em 05/09/1955, o 
benefício de Pensão por morte do ex-segurado mAnoEL rodriguEs 
dE cArVALHo, benefício nº 0001836, transferido para a reserva 
remunerada no Posto de major, referência J, com carga horária de 180 
horas, do Quadro de Oficiais Policiais Militares, com lotação na Polícia 
militar do Estado do tocantins, com base no que consta do processo nº 
2018.07.204403P.

Art. 2º fixar o benefício de forma vitalícia, correspondente a 
100% do valor dos proventos percebidos pelo ex-segurado na data do 
óbito, a ser pago na ordem de r$ 23.573,19.

Art. 3º o benefício será custeado pelo Plano financeiro e 
reajustado pela Paridade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 15 de abril de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente
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PORTARIA Nº 1195, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada maria da neves Alves Aguiar.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada mAriA dA nEVEs ALVEs 
AguiAr, matrícula nº 641987/4, Auxiliar Administrativo, Padrão iii, 
referência f, carga horária de 180 horas, pertencente ao Quadro geral de 
servidores do Poder Executivo, com lotação na secretaria da Educação, 
Juventude e Esportes, o benefício de Aposentadoria Voluntária por tempo 
de contribuição, calculado de forma integral, no valor de r$ 1.675,40, 
reajustado por paridade e custeado pelo Plano financeiro, em razão de 
ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta do 
processo nº 2017.04.1688P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1196, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria por invalidez do segurado Edimilson 
brito de souza Pires.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 27, i, “a” e 
“b”, ii, iii e iV, §1º e §2º; no art. 31, i, “a”, item 1; no art. 52; nos arts. 56 e 
57; no art. 59 e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei nº 1614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e nos arts. 1º e 2º, da Emenda constitucional 
nº 70, de 29 de março de 2012;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr ao segurado EdimiLson brito dE 
souZA PirEs, matrícula nº 449213/3, Professor da Educação básica, 
nível i, referência d, carga horária de 90 horas, pertencente ao Quadro 
do magistério, com lotação na secretaria da Educação, Juventude e 
Esportes, o benefício de Aposentadoria por invalidez, calculado de forma 
proporcional a 19 anos de contribuição, aplicado ao valor do vencimento na 
atividade de R$ 2.495,19, ficando o benefício a ser pago na ordem de R$ 
1.354,53, reajustado por paridade e custeado pelo Plano financeiro, em 
razão de ter sido considerado definitivamente incapacitado para exercer 
atividade laborativa, pela Junta Médica Oficial do Estado, com base no 
que consta do processo nº 2018.03.204490P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1197, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
da segurada Elineide da consolação goes da silva.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr à segurada ELinEidE dA consoLAÇÃo 
goEs dA siLVA, matrícula nº 435860/1, técnico em Enfermagem, Padrão ii,  
referência J, carga horária de 180 horas, pertencente ao Quadro de 
Profissionais da Saúde, com lotação na Secretaria da Saúde, o benefício 
de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, calculado de 
forma integral, no valor de r$ 2.942,75, reajustado por paridade e custeado 
pelo Plano financeiro, em razão de ter cumprido os requisitos exigidos por 
Lei, com base no que consta do processo nº 2017.04.202960P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1198, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria por invalidez da segurada maria José 
de Lima.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 27, i, “a” e 
“b”, ii, iii e iV, §§1º e 2º; 31, i, “a”, item 1; no art. 52, §2º; nos arts. 56 e 57;  
no art. 59 e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”, todos da Lei Estadual 
nº 1.614/2005;

considErAndo as disposições contidas: no caput do art. 40,  
da constituição federal de 1988 e nos arts. 1º e 2º da Emenda 
constitucional nº 70, de 29 de março de 2012;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr o benefício de Aposentadoria por invalidez 
à segurada mAriA JosÉ dE LimA, matrícula nº 646900/3, no cargo de 
Professor da Educação básica, nível i, referência c, carga horária 180 
horas, pertencente ao Quadro do magistério, com lotação na secretaria 
da Educação, Juventude e Esportes, com benefício calculado de forma 
integral, na ordem de r$ 4.797,26, reajustado por paridade e custeado 
pelo Plano financeiro, em razão de ter sido considerada incapaz 
definitivamente para a atividade laborativa, pela Junta Médica Oficial 
do Estado, com base no que consta do processo nº 2018.03.205058P.

Art. 2º considErAr isEntA, em razão do disposto na Lei 
federal nº 7.713/1988, e no art. 40, §21, da constituição federal de 1988:

i - do imposto de renda;

ii - da contribuição Previdenciária até o valor correspondente 
ao dobro do teto de benefícios do rgPs.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente
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PORTARIA Nº 1199, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição 
do segurado ilton brito dos santos.

 
o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 

do EstAdo do tocAntins, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 17-A, i; no art. 26, i, “a”, 
item 3; no art. 44, i a iV, §1º; no art. 55, caput; nos arts. 56 e 57; no art. 
59; e no art. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”; todos da Lei Estadual nº 1.614, 
de 04 de outubro de 2005;

considErAndo as disposições contidas no art. 40, da 
constituição federal de 1988 e no art. 6º, i a iV, da Emenda constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr ao segurado iLton brito dos sAntos, 
matrícula nº 191866/1, motorista, Padrão V, referência i, carga horária 
de 180 horas, pertencente ao Quadro geral de servidores do Poder 
Executivo, com lotação na secretaria da segurança Pública, o benefício de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição, calculado de forma 
integral, no valor de r$ 3.330,20, reajustado por paridade e custeado pelo 
Plano financeiro, em razão de ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, 
com base no que consta do processo nº 2018.04.204879P.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1200, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a revogação da portaria que concedeu 
Aposentadoria por invalidez à segurada rosângela 
Azerêdo Pereira.

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. 75, i e ii, §1º e §2º, i e ii, “a”,  
da Lei Estadual nº 1.614, de 04 de outubro de 2005;

rEsoLVE:

Art. 1º rEVogAr a Portaria nº 261/AP, de 10 de julho de 
2012, publicada no Diário Oficial do Estado nº 3.669, de 12 de julho de 
2012, retificada pela Portaria nº 825/RET, de 11 de novembro de 2014, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.263, de 24 de novembro de 
2014, que concedeu Aposentadoria por invalidez à segurada rosÂngELA 
AZErÊdo PErEirA, matrícula 638323-8, no cargo de Professor da 
Educação básica, nivel ii, referência c, carga horária de 90 horas, com 
base no que consta do processo nº 2018.1049.100123PA.

Art. 2º ciEntificAr a secretaria da Administração, acerca da 
necessidade de expedição do competente ato de reversão da servidora ao 
serviço ativo junto ao órgão de origem, nos termos do decreto nº 2.919, 
de 2 de janeiro de 2007.

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

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

PORTARIA Nº 1201, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão por 
morte do ex-segurado silvino costa mendes.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, iX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e

considErAndo o disposto: no art. 9º, i, e ii, §5º, i; no art. 17-A,  
i; no art. 26, ii; nos art. 37, i e iV, “a”; 37-A, ii e iV, “a” e 38; no art. 54,  
§2º; nos arts. 56, i e ii, e 57; e no art. 75, i e ii, e §1ºe §2º, i e ii, “c”; todos 
da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005 e no art. 68, iV, da Lei nº 2.578, 
de 20 de abril de 2012;

considErAndo as disposições contidas no art. 42, §2º, da 
constituição federal de 1988;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr a partir de 11 de maio de 2018, ao cônjuge 
sAndrA sousA mEndEs, nascida em 03/09/1972, e aos filhos 
KEroLAYnE sousA mEndEs, nascida em 08/01/1999, e KArLos 
gustAVo sousA mEndEs, nascido em 17/01/2001, o benefício de 
Pensão por morte do ex-segurado silvino costa mendes, benefício nº 
0013648, transferido para a reserva remunerada no Posto de segundo 
tenente, referência J, com carga horária de 180 horas, do Quadro de 
Oficiais de Administração, com lotação na Polícia Militar do Estado do 
tocantins, com base no que consta do processo nº 2018.07.204769P.

Art. 2º fixar o benefício no valor correspondente a 100% da 
remuneração percebida pelo ex-segurado na data do óbito, na ordem de 
r$ 15.978,93, com distribuição das cotas da seguinte forma:

i - sAndrA sousA mEndEs, em caráter vitalício - 33,33% de 
11/05/2018 a 07/01/2020, de 50% de 08/01/2020 a 16/01/2022 e 100% 
a partir 17/01/2022;

ii - KEroLAYnE sousA mEndEs, em caráter temporário - 
33,33% de 11/05/2018 a 07/01/2020;

iii - KArLos gustAVo sousA mEndEs, em caráter 
temporário - 33,33% de 11/05/2018 a 07/01/2020 e 50% de 08/01/2020 
a 16/01/2022.

Art. 3º o benefício será custeado pelo Plano financeiro e 
reajustado pela Paridade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 11 de maio de 2018.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 13, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
consoante dispõe os arts.  4º, inciso i, alínea “a” e 20, inciso iX, da Lei nº 
1.940, de 1º de julho de 2008,

conVocA o segurado JosÉ dE sEnA diAs dos sAntos, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação do presente 
Edital, comparecer a este instituto, no endereço: Av. teotônio segurado, 
302 norte, Qi-01, Al. 05, Lts. 02 e 03, Palmas/to - cEP: 77.006-328,  
fone: 0800-647-0747 - horário de atendimento das 8h às 14h, para 
regularizar pendências com base no que consta do processo administrativo 
nº 2016/24830/000084.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 12, DE 04 DE SETEMbRO DE 2018.

o PrEsidEntE do instituto dE gEstÃo PrEVidEnciÁriA 
do EstAdo do tocAntins, no uso de suas atribuições legais, e 
consoante dispõe os arts.  4º, inciso i, alínea “a” e 20, inciso iX, da Lei nº 
1.940, de 1º de julho de 2008,

conVocA o pensionista mAtEus LimA costA, para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação do presente Edital, 
comparecer a este instituto, no endereço: Av. teotônio segurado, 302 norte,  
Qi-01, Al. 05, Lts. 02 e 03, Palmas/to - cEP: 77.006-328, fone: 0800-647-0747  
- horário de atendimento das 8h ás 14h, para regularizar pendências 
com base no que consta do processo administrativo nº 2017.07.0044r1.

sHArLLEs fErnAndo bEZErrA LimA
Presidente
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NATURATINS

PORTARIA NATURATINS Nº 332, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

Altera o art. 1º da Portaria nº 201, de 18 de maio de 
2018.

o PrEsidEntE do instituto nAturEZA do tocAntins 
- nAturAtins, no uso de suas atribuições, conforme Ato nº 1.286 - nm, 
de 26 de Julho de 2018, publicado no Diário Oficial Estadual nº 5.163, de 
mesma data, e o disposto no art. 5º, ii, do Anexo Único ao decreto nº 311, 
de 23/08/1996, e art. 42, §1º, ii e iV da constituição Estadual,

considErAndo que é dever do Poder Público defender 
e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme 
preceitua o art. 225 da constituição da república federativa do brasil 
de 1988;

considErAndo que compete ao naturatins executar a política 
ambiental do Estado do tocantins, conforme art. 3º da Lei Estadual nº 
858/1996;

rEsoLVE:

Art. 1º o art. 1º da Portaria nº 201, de 18 de maio de 2018, 
publicada no d.o.E de nº 5.121, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º fica autorizada a atividade de manutenção de faixa 
de servidão e de passagem, durante o período de vigência da 
licença de operação de sistemas de transmissão de energia 
elétrica, permitindo a operação e manutenção das linhas de 
distribuição e subestações, observados os limites estabelecidos 
na licença de operação.”(nr)

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

marcelo falcão soares
Presidente do nAturAtins

RURALTINS

PORTARIA Nº 298/2018 - GAbPRES

o PrEsidEntE do instituto dE dEsEnVoLVimEnto 
rurAL do EstAdo do tocAntins - rurALtins, no uso de suas 
atribuições legais, pela competência que lhe fora atribuída pelo Ato nº 625 - nm,  
de 24 de abril de 2018, publicado no doE nº 5.098, de 24 de abril de 
2018, e consoante o disposto no art. 35, §1º, inciso i, da Lei nº 1.818, de 
23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º rEmoVEr a pedido, LAiZE cHristiAn fErrEirA 
morAis LimA, nº funcional 1115262/1, cPf nº 031.492.841-39, ocupante 
do cargo efetivo de Extensionista rural, da unidade Local de Execução de 
serviços de Porto nacional, para delegacia regional de Porto nacional, 
a partir de 20.08.2018.

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

gAbinEtE do PrEsidEntE do instituto dE 
dEsEnVoLVimEnto rurAL do EstAdo do tocAntins - 
rurALtins, em Palmas, aos 03 dias do mês de setembro de 2018.

sEbAstiÃo PELiZAri Junior
Presidente

PORTARIA Nº 300/2018 - GAbPRES

o PrEsidEntE do instituto dE dEsEnVoLVimEnto 
rurAL do EstAdo do tocAntins - rurALtins no uso de suas 
atribuições legais, pela competência que lhe fora atribuída pelo Ato nº 
625 - nm, de 24 de abril de 2018, publicado no doE nº 5.098, de 24 de 
abril de 2018, e consoante o disposto no art. 35, §1º, inciso i, da Lei nº 
1.818, de 23 de agosto de 2007,

Considerando que as férias do (a) servidor (a) abaixo qualificado (a)  
foram suspensas, em face da necessidade do serviço, com fulcro no art. 86,  
caput, da Lei 1.818/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos servidores 
Públicos civis do Estado do tocantins, por intermédio da Portaria nº 
229/2018, de 26 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial nº 5.143 
de 28.06.2018;

considerando que, consoante o parágrafo único do dispositivo 
supracitado, “o restante do período interrompido deve ser fruído de uma 
só vez, observado o interesse e as necessidades da Administração 
Pública” resolve,

concEdEr a fruição de 19 (dezenove) dias das férias, 
anteriormente suspensas, por intermédio da Portaria supramencionada, 
a ViLmA JosÉ VAZ AguiAr, Extensionista rural, nº funcional 848107/5, 
no período de 27.08.2018 a 14.09.2018, referente ao período aquisitivo 
de 25.04.2017 a 24.04.2018.

Palmas/to, 04 de setembro de 2018.

sEbAstiÃo PELiZAri Junior
Presidente

PORTARIA Nº 302/2018 - GAbPRES

o PrEsidEntE do instituto dE dEsEnVoLVimEnto 
rurAL do EstAdo do tocAntins - rurALtins no uso de suas 
atribuições legais, pela competência que lhe fora atribuída pelo Ato nº 
625 - nm, de 24 de abril de 2018, publicado no doE nº 5.098, de 24 de 
abril de 2018, e consoante o disposto no art. 35, §1º, inciso i, da Lei nº 
1.818, de 23 de agosto de 2007,

Considerando que as férias do (a) servidor (a) abaixo qualificado (a)  
foram suspensas, em face da necessidade do serviço, com fulcro no art. 86,  
caput, da Lei 1.818/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos servidores 
Públicos civis do Estado do tocantins, por intermédio da Portaria nº 
217/2018, de 15 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial nº 5.138 
de 21.06.2018;

considerando que, consoante o parágrafo único do dispositivo 
supracitado, “o restante do período interrompido deve ser fruído de uma 
só vez, observado o interesse e as necessidades da Administração 
Pública” resolve,

concEdEr a fruição de 15 (quinze) dias das férias, 
anteriormente suspensas, por intermédio da Portaria supramencionada, 
a EstÉfAno AmArAL ribEiro PAuLino, Assistente Administrativo, nº 
funcional 11187832/1, no período de 18.06.2018 a 02.07.2018, referente 
ao período aquisitivo de 23.04.2017 a 22.04.2017.

Palmas/to, 06 de setembro de 2018.

sEbAstiÃo PELiZAri Junior
Presidente

EXTRATO DE CONVÊNIO

conVÊnio nº 06/2018
ProcEsso nº 2018/27009/045578
PArtÍciPEs: instituto de desenvolvimento rural do Estado do tocantins 
- rurALtins e a Escola família Agrícola de Porto nacional.
obJEto: o presente conVÊnio tem por objeto a formalização 
das condições básicas para a realização do Programa de Estágio 
supervisionado, para alunos com idade mínima de dezesseis anos, 
devidamente matriculados na universidade federal do tocantins, visando 
à concessão de vagas para realização de Estágio supervisionado dos 
cursos com atividades afins às deste Instituto.
VigÊnciA: o presente conVÊnio vigorará por 12 (doze) meses, 
iniciando - se a partir da data de publicação, podendo ser rescindindo 
unilateralmente pelas partes, sem qualquer justificativa ou ônus, mediante 
comunicação escrita à outra parte, com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias.
dAtA dA AssinAturA: 24 de agosto de 2018.
VigÊnciA: o presente termo terá a sua vigência a partir da data de 
publicação.

JUCETINS

PORTARIA JUCETINS Nº 130, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

A PrEsidEntE dA JuntA comErciAL do EstAdo 
do tocAntins - JucEtins, no uso de suas atribuições legais, 
administrativas e regimentais que lhe conferem, e nos termos do inciso i, 
do art.23 da Lei federal nº 8.934, de 18/11/1994, dos incisos i, V e XVii, do 
art. 25, do decreto federal nº 1.800, de 30/01/1996, pela competência que 
lhe fora atribuída pelo Ato nº 579 nm, de 19 de abril de 2018, publicado no 
doE nº 5.095, de 19 de abril de 2018, e em conformidade com o art. 58, 
inciso iii, c/c o art.67 da Lei nº 8.666/93 e a instrução normativa tcE-to 
nº 02/2008, de 07/05/2008,
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rEsoLVE:

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

numero 
contrato número Processo fiscal do contrato - titular fiscal substituto objeto do contrato/Empresa 

contratada

041/2012 2014/20570/000107
mArcos Antonio 

rodriguEs fErnAndEs
mAt. 739653-1

tHArLYs bruno PErEirA 
mEndonÇA

mAt.11236248-1

serviço de recolhimento de taxas 
- banco do brasil s/A.

008/2013 2013/36570/000021
mArcos Antonio 

rodriguEs fErnAndEs
mAt. 739653-1

HELiVAn ArAÚJo LoPEs
mAt.11129751-1

serv iços de moni toramento 
Eletrônico no Prédio sede em 
Palmas - org sEgurAnÇA 
ELEtrÔnicA LtdA

009/2013 2013/36570/000021
mArcos Antonio 

rodriguEs fErnAndEs
mAt. 739653-1

HELiVAn ArAÚJo LoPEs
mAt.11129751-1

serv iços de moni toramento 
Eletrônico no Prédio do Er de 
gurupi -  org sEgurAnÇA 
ELEtrÔnicA LtdA

010/2013 2013/36570/000021
mArcos Antonio 

rodriguEs fErnAndEs
mAt. 739653-1

HELiVAn ArAÚJo LoPEs
mAt.11129751-1

serv iços de moni toramento 
Eletrônico no Prédio do Er de 
Araguaína - org sEgurAnÇA 
ELEtrÔnicA LtdA

021/2013 2013/36570/000096 siLAs ViAnA dE ALmEidA
mAt.1272608-1

AdALVAnio mEndEs 
nobrEgA

mAt.11216824-1

Pres tação  de  se rv i ços  de 
fornecimento de Água tratada e 
esgoto- brK - Ambiental cia de 
saneamento do tocantins

085/2013 2013/36570/000085 siLAs ViAnA dE ALmEidA
mAt.1272608-1

AdALVAnio mEndEs 
nobrEgA

mAt.11216824-1

Pres tação  de  se rv i ços  de 
fornecimento de Energia Elétrica 
-  E n E r g i s A to c A n t i n s 
-distribuidora de Energia s/A

003/2014 2014/20570/000022
mArcos Antonio 

rodriguEs fErnAndEs
mAt. 739653-1

HELiVAn ArAÚJo LoPEs
mAt.11129751-1

Prestação de serviços de Link 
de dados na sede em Palma - 
cLAro s/A

046/2015 2015/20570/000136 mArcELo dAntAs
mAt.878264-1

rosAngELA rosA dE 
oLiVEirA

mAt. 951678-1 

Locação do Anexo onde abriga o 
Er de Araguaína - Josilene Amaro 
noleto Araújo

002/2015 2015/20570/000042 siLAs ViAnA dE ALmEidA
mAt.1272608-1

AdALVAnio mEndEs 
nobrEgA

mAt.11216824-1

Pres tação  de  se rv i ços  de 
manutenção Preventiva de Ar 
condicionado - Ar frio refrigeração 
Ltda - mE

009/2016 2016/20570/000121
sEforA bEAtriZ rAmos 

JubÉ
mAt.958697-1

rosAngELA rosA dE 
oLiVEirA

mAt. 951678-1 

Locação do Prédio onde abriga 
o Er de gurupi - montenegro & 
montenegro Ltda.

004/2016 2016/20570/000062 ALicE PErEirA dE fAriAs
mAt.83279-3

rosAngELA rosA dE 
oLiVEirA

mAt. 951678-1 

Locação do Prédio onde abriga 
o Er de dianópolis - rosimary 
furtado mokfa

001/2016 2016/20570/000013
rosAngELA rosA dE 

oLiVEirA PinHEiro
mAt. 951678-1

AdALVAnio mEndEs 
nobrEgA

mAt.11216824-1

serv iços de gerenciamento 
de Abastecimento da frota de 
Veículos da JucEtins - brasilcard 
Administradora de cartões Ltda.

007/2016 2015/20570/000156 HELiVAn ArAÚJo LoPEs
mAt.11129751-1

mArcos Antonio 
rodriguEs fErnAndEs

mAt. 739653-1

serviços de implantação do 
A m b i e n t e  c o m p u t a c i o n a l , 
manutenção e suporte sigfAciL 
- Vox soluções tecnologia Ltda 
- EPP

003/2016 2016/20570/000055 HELiVAn ArAÚJo LoPEs
mAt.11129751-1

mArcos Antonio 
rodriguEs fErnAndEs

mAt. 739653-1

serviços de fornecimento de 
Link de dados para os Er de 
gurupi, Araguaína e dianópolis - 
cLAro s/A

032/2017 2017/20570/000085 nÚriA rEnAtA ribEiro
mAt.844618-1

rosAngELA rosA dE 
oLiVEirA

mAt. 951678-1

Locação do Prédio onde abriga a 
sede da JucEtins em Palmas 
- Adeilse borges de melo seixas

016/2017 2017/20570/000057 mArcELo dAntAs
mAt.878264-1

rosAngELA rosA dE 
oLiVEirA

mAt. 951678-1 

Locação do Prédio onde abriga o 
Er de Araguaína - Josilene Amaro 
noleto Araújo 

001/2017 2017/20570/000001
inÊs cArmo dE souZA 

sALgAdo
mAt.357653-1

rosAngELA rosA dE 
oLiVEirA

mAt. 951678-1

Pres tação  de  se rv i ços  de 
Postagem de correspondências e 
mala direta - Empresa brasileira de 
correios e telégrafos - Ect

008/2017 2017/20570/000012
mArcos Antonio 

rodriguEs fErnAndEs
mAt. 739653-1

HELiVAn ArAÚJo LoPEs
mAt.11129751-1

Pres tação  de  se rv i ços  de 
outsourcing de cópias/impressão 
(Locação de impressora)- PrimE 
solution soluções em impressões 
EirELi - EPP

002/2017 2017/20570/000029
duLciLEnE dE sousA 

fErrEirA
mAt.11174684-1

ArtHur roVAni QuEiroZ
mAt.11144270-1

serviços de fornecimento de vale-
transportes - sEturb
sindicato das Empresas de 
transportes coletivo urbano de 
Passageiros do sit-Palmas 

015/2017 2017/20570/000049 HELiVAn ArAÚJo LoPEs
mAt.11129751-1

mArcos Antonio 
rodriguEs fErnAndEs

mAt. 739653-1 serviços de telefonia fixa - oi s/A

005/2018 2016/20570/000129 HELiVAn ArAÚJo LoPEs
mAt.11129751-1

mArcos Antonio 
rodriguEs fErnAndEs

mAt. 739653-1

renovação de suporte técnica/
L icença e tre inamento das 
soluções - AKEr consultoria 
informática Ltda. 

001/2018 2018/20570/000002
rosAngELA rosA dE 

oLiVEirA
mAt. 951678-1

AdALVAnio mEndEs 
nobrEgA

mAt.11216824-1

fornecimento de Passagens 
Aéreas - L.A. Viagens e turismo 
Ltda - mE.

008/2018
2018/20570/000072 

e 
2018/20570/000073

ArtHur roVAni QuEiroZ
mAt.11144270-1

duLciLEnE dE sousA 
fErrEirA

mAt.11174684-1

contraprestação de serviços de 
Agente de integração do Programa 
de Estágio da JucEtins - instituto 
Euvaldo Lodi - iEL 

Art. 2º São atribuições do fiscal:

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

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

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

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

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 (sessenta) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para Assessoria Técnica 
e de Planejamento para as devidas providências;

Vi - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de controle 
interno e Externo;

Vii - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimentos dos materiais;

Viii - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinado;

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

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

Art. 3º fica revogada as Portarias Jucetins nº 31 de 21/02/2018, 
publicada no doE nº 5.059, de 28 de fevereiro de 2018; Portaria nº 075, de 
28/05/2018, publicada no doE nº 5.127, de 08 de junho de 2018 e Portaria 
nº 79 de 09/06/2018, publicada no doE nº 5.131, de 12 de junho de 2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

gAbinEtE dA PrEsidEntE dA JuntA comErciAL do 
EstAdo do tocAntins - JucEtins, em Palmas, aos 05 dias do mês 
de setembro de 2018.

VAnEssA ALEncAr Pinto
Presidente

UNITINS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018

Em face do julgamento da licitação do tipo mEnor PrEÇo Por 
gruPo, proferido pelo Pregoeiro e com base na Lei federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, decreto Estadual nº 5.344/15 e, subsidiariamente, 
pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, 
fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de Registro de Preços do 
Pregão Eletrônico nº 006/2018 da universidade Estadual do tocantins - 
unitins, referente à contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de instalação, remoção, lavagem química (higienização), 
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos 
condicionadores de ar, aos preços das empresas abaixo relacionadas, 
conforme discriminações constantes de suas propostas de preços, 
anexadas aos autos do Processo Administrativo nº 2018/20321/000276:

fornEcEdor rEgistrAdo: JonAtAn P o sAncHEs - mE
cnPJ: 23.070.991/0001-84

itEm dEscriÇÃo do obJEto QtdE. VALor unitÁrio 
rEgistrAdo (r$)

VALor totAL 
rEgistrAdo (r$)

gruPo 01 (instALAÇÃo)

01 instALAÇÃo dE Ar condicionAdo dE 9.000, 11.400, 
11.900 E 12.000 btu´s 07 r$ 224,60 r$ 1.572,20

02 instALAÇÃo dE Ar condicionAdo dE 18.000, 21.950, 
22.000 e 24.000 btu’s 07 r$ 333,40 r$ 2.333,80

03 instALAÇÃo dE Ar condicionAdo dE 30.000, 35.000, 
36.000 e 48.000 btu´s 05 r$ 417,45 r$ 2.087,25

04 instALAÇÃo dE Ar condicionAdo dE 57.000, 
60.000 E AcimA 04 r$ 554,80 r$ 2.219,20

gruPo 02 (rEmoÇÃo)

05 rEmoÇÃo dE Ar condicionAdo dE 9.000, 11.400, 
11.900 e 12.000 btu´s 07 r$ 60,00 r$ 420,00

06 rEmoÇÃo dE Ar condicionAdo dE 18.000, 21.950, 
22.000 e 24.000 btu’s 07 r$ 73,00 r$ 511,00
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07 rEmoÇÃo dE Ar condicionAdo dE 30.000, 35.000, 
36.000 e 48.000 btu´s 05 r$ 130,00 r$ 650,00

08 rEmoÇÃo dE Ar condicionAdo dE 57.000, 60.000 
E AcimA 04 r$ 157,50 r$ 630,00

gruPo 04 (mAnutEnÇÃo PrEVEntiVA, corrEtiVA E rEPosiÇÃo dE PEÇAs)

13 mAnutEnÇÃo PrEVEntiVA Em Ar-condicionAdo 236 r$ 110,00 r$ 25.960,00

14 mAnutEnÇÃo corrEtiVA Em Ar dE 9.000, 11.400, 
11.900 e 12.000 btu´s 74 r$ 94,80 r$ 7.015,20

15 mAnutEnÇÃo corrEtiVA Em Ar dE 18.000, 21.950, 
22.000 e 24.000 btu’s 92 r$ 119,44 r$ 10.988,48

16 mAnutEnÇÃo corrEtiVA Em Ar dE 30.000, 35.000, 
36.000 e 48.000 btu´s 34 r$ 134,55 r$ 4.574,70

17 mAnutEnÇÃo corrEtiVA Em Ar dE 57.000, 60.000 
E AcimA 35 r$ 161,55 r$ 5.654,25

18 fornEcimEnto dE PEÇAs dE rEPosiÇÃo - 
EstimAdo

20% do VALor 
totAL dA 

mAnutEnÇÃo 
PrEVEntiVA E 

corrEtiVA

----------------- r$ 10.838,53

VALor totAL r$ 75.545,61

forncEdor rEgistrAdo: mAKnotEc rEfrigErAÇÃo EirELi - mE
cnPJ: 12.040.013/0001-73

itEm dEscriÇÃo do obJEto QtdE. VALor unitÁrio 
rEgistrAdo r$)

VALor totAL 
rEgistrAdo (r$)

gruPo 03 (LAVAgEm QuÍmicA/HigiEniZAÇÃo)

01 LimPEZA gErAL dE Ar condicionAdo dE 9.000, 11.400, 
11.900 e 12.000 btu’s 15 r$ 111,00 r$ 1.665,00 

02 LimPEZA gErAL dE Ar condicionAdo dE 18.000, 21.950, 
22.000 e 24.000 btu’s 15 r$ 136,00 r$ 2.040,00

03 LimPEZA gErAL dE Ar condicionAdo dE 30.000, 35.000, 
36.000, 48.000 btu’s 07 r$ 134,00 r$ 938,00

04 LimPEZA gErAL dE Ar condicionAdo dE 57.000, 60.000 
E AcimA 08 r$ 179,00 r$ 1.432,00

VALor totAL r$ 6.075,00

1. PrAZo dE VALidAdE dos PrEÇos rEgistrAdos

1.1. A presente Ata de registro de Preços terá vigência de 12 
(doze) meses, a contar da data da sua publicação.

2. dA EntrEgA dos obJEtos

2.1. o prazo para início dos trabalhos de manutenção é de no 
máximo 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da 
nota de Empenho.

2.2. o local da prestação dos serviços ocorrerá conforme 
necessidade da unitins, nos endereços previstos na cláusula 12.1 do 
Anexo i (termo de referência) do edital do Pregão Eletrônico 006/2018, 
com cronograma previamente estipulado e aprovado pela diretoria de 
Engenharia e obras da unitins.

2.3. todas as despesas com embalagem, mão-de-obra, seguro, 
frete, combustível, qualquer imposto ou taxa ou despesa conexa para a 
execução integral do objeto licitado deverá correr por conta exclusiva da 
empresa contratada, devendo estar inclusa em sua proposta.

2.4. Conforme a necessidade da Administração, o fiscal do 
contrato solicitará os serviços. Desta feita, a contratante não ficará 
obrigada a adquirir a integralidade do contrato, por se tratar de despesa 
estimada.

3. condiÇÕEs dE PAgAmEnto

3.1. o pagamento será efetuado mediante crédito em conta 
corrente do fornEcEdor rEgistrAdo, por ordem bancária, em até 
30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as 
mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo 
para o qual tenha concorrido o fornEcEdor rEgistrAdo, devendo 
apresentar ainda os documentos:

a) certidão negativa de débito - cnd, comprovando 
regularidade com o inss;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando 
regularidade com o fgts;

c) certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais e à dívida Ativa da união, expedida pela secretaria da receita 
federal;

d) prova de regularidade com as fazendas Estadual e municipal 
do domicílio ou sede do fornEcEdor rEgistrAdo;

e) certidão negativa de débitos trabalhistas (cndt), emitida 
pelo tribunal superior do trabalho.

3.2. o fornEcEdor rEgistrAdo não poderá apresentar 
nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do qualificado no preâmbulo desta 
Ata de registro de Preços.

3.3. A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o 
estabelecido no Edital, na nota de empenho, na Ata de registro de 
Preços ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento 
será devolvida ao fornEcEdor rEgistrAdo e nesse caso o prazo 
previsto no item 3.1 será interrompido. A contagem do prazo previsto para 
pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.

3.4. nenhum pagamento será efetuado ao fornEcEdor 
rEgistrAdo enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. 
Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à 
atualização monetária.

4. dAs disPosiÇÕEs gErAis E AssinAturAs

4.1. Assinam a presente Ata de registro de Preços, o reitor 
da universidade Estadual do tocantins, o Pró-reitor de Administração 
e finanças e o Pregoeiro, juntamente com as empresas abaixo 
discriminadas, através de seus representantes credenciados no certame.

Palmas - to, 06 de setembro de 2018.

Augusto dE rEZEndE cAmPos
rEitor dA unitins

dAniEL ALEncAr bArdAL
PrÓ-rEitor dE Adm. E finAnÇAs

ALAn WortmAnn dA rosA
PrEgoEiro

JonAtAn P o sAncHEs - mE
fornEcEdor rEgistrAdo

mAKnotEc rEfrigErAÇÃo EirELi - mE
fornEcEdor rEgistrAdo

DEFENSORIA PÚbLICA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 1.094, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE AdministrAÇÃo E finAnÇAs, 
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 pratica de atos de gestão 
administrativa, orçamentária e financeira, resolve:

Art. 1º dEsignAr a servidora mAriAnA rocHA sAntos 
bonfim, gerente de núcleo iV, matrícula nº 9083308, para responder no 
período de 17/09/2018 a 21/09/2018, sem prejuízo de suas funções, pela 
coordenadoria de Apoio Administrativo e Protocolo, em razão de folgas 
de plantão da titular bArtYrA ViAnA dos rEis sAndini.

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

superintendência de Administração e finanças da defensoria 
Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 03 dias de setembro 
de 2018.

frAncisco cArLos gois nonAto
superintendente de Administração e finanças

PORTARIA Nº 1.101, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE AdministrAÇÃo E finAnÇAs, 
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 pratica de atos de gestão 
administrativa, orçamentária e financeira, resolve:

Art. 1º rEVogAr, a partir de 03 de setembro de 2018, as 
Portarias da defensoria Pública do Estado do tocantins, conforme 
especificações abaixo:

Portaria nº 928, de 31 de julho de 2018, publicada no doE 
nº 5.166, em que designou a servidora mAriVALdA cAEtAno 
XAViEr, gerente de núcleo ii, matrícula nº 8950695, para responder 
pela coordenadoria de indenizações, em razão da fruição de férias da 
titular nAYArA grAciELLE ALVEs AbrEu, no período de 27/08/2018 
a 25/09/2018.

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

suPErintEndÊnciA dE AdministrAÇÃo E finAnÇAs dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, aos 03 dias do 
mês de setembro de 2018. 

frAncisco cArLos gois nonAto
superintendente de Administração e finanças
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PORTARIA Nº 1.119, DE 05 DE SETEMbRO DE 2018.

o dEfEnsor PÚbLico-gErAL do EstAdo do tocAntins, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei complementar Estadual nº 
055, de 27 de maio de 2009, tendo em vista que lhe compete à prática dos 
atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inciso iii,  
c/c o art.67 da Lei nº 8.666/93, e a instrução normativa tcE-to nº 
02/2008, de 07/05/2008,

considerando ainda o previsto no Ato-dPE/to nº 546, de 19 de 
dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 
5.016, de 21 de dezembro de 2017.

rEsoLVE:

Art. 1º designar o(s) seguinte(s) servidor(es) e respectivo(s) 
substituto(s) em caso de impedimentos e afastamentos legais do titular 
para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem o encargo de 
fiscal(is) Administrativo(s) do(s) contrato(s) elencado(s) a seguir:

contrato número do 
Processo fiscal Administrativo fiscal substituto objeto

037/2018 18.0.000001226-9 
Elizete Amorim 

oliveira, matrícula nº 
908613-7.

rosangela Henrique de 
Almeida, matrícula nº

908522-0.

Prestação de serviços e venda de produtos, 
que atendam às necessidades da defensoria 
Pública do Estado do tocantins. ref: Portaria 
de dispensa nº 966/2018. contratado: Empresa 
brasileira de correios e telégrafos.

Art. 2º As atribuições do(s) fiscal(is) Administrativo(s) e do(s) 
representante(s) legal(is), encontram-se descritas no art.4º, do Ato-dPE/
to nº 546/2017.

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

gabinete do defensor Público-geral do Estado do tocantins, 
em Palmas, aos 05 dias do mês de setembro de 2018.

muriLo dA costA mAcHAdo
defensor Público-geral

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS

PORTARIA Nº 864, DE 17 DE JULHO DE 2018.
(republicada para correção)

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr o defensor Público de 1ª classe, mAciEL 
ArAÚJo siLVA, para substituir, sem prejuízo de suas funções, a 
defensora Pública de 1ª classe, VALdEtE cordEiro dA siLVA, em 
suas atribuições na 24ª defensoria Pública criminal de Palmas-to, em 
razão de férias legais concedidas por meio das Portarias nº 321/2018 a 
322/2018, referentes aos exercícios 2017/2 e 2018/1, no período de 23 
de julho a 19 de agosto de 2018 e no dia 04 de setembro de 2018.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 17 dias de 
julho de 2017.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.053, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.
(republicada para correção)

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a imprescindibilidade de adoção de medidas para 
assegurar o regular funcionamento da defensoria Pública de Alvorada-to  
até que sobrevenha defensor Público para atuação naquele Órgão;

considerando a obrigação institucional de ser assegurada a 
prestação dos serviços da defensoria Pública naquela localidade;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr o defensor Público de 1º classe, frEddY 
ALEJAndro soLorZAno AntunEs, para responder cumulativamente, 
sem prejuízo de suas funções, pela defensoria Pública de Alvorada-to, 
no período de 07 a 30 de setembro de 2018, com atendimento às quartas 
e quintas-feiras.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 27 dias de 
agosto de 2018.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.095, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr o defensor Público de 1ª classe, gidELVAn 
sousA siLVA, para substituir, sem prejuízo de suas funções, o defensor 
Público de 1ª classe ALEXAndrE morEirA mAiA, em suas atribuições 
na 3ª defensoria Pública criminal e Execução Penal de Araguatins - to, 
em razão de férias legais concedidas por meio da Portaria nº 1.022/2018, 
referente ao exercício 2018/2, no período de 12 de setembro a 11 de 
outubro de 2018.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 03 dias de 
setembro de 2018.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos
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PORTARIA Nº 1.097, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr o defensor Público de 1ª classe, PAbLo 
mEndonÇA cHAEr, para substituir, sem prejuízo de suas funções, a 
defensora Pública de 1ª classe KArLA LEticiA dE ArAÚJo noguEirA, 
em suas atribuições na 7ª defensoria Pública do tribunal do Júri de 
Araguaína-to, em razão de licença maternidade, no período de 17 a 23 
de setembro de 2018.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 03 dias de 
setembro de 2018.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.098, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr o defensor Público de 1ª classe, PAbLo 
mEndonÇA cHAEr, para substituir, sem prejuízo de suas funções, a 
defensora Pública de 1ª classe KArLA LEticiA dE ArAÚJo noguEirA, 
em suas atribuições na 7ª defensoria Pública do tribunal do Júri de 
Araguaína-to, em razão de férias legais concedidas por meio da Portaria 
nº 377/2018, referente ao exercício 2018/1, no período de 24 de setembro 
a 16 de outubro de 2018.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 03 dias de 
setembro de 2018.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.099, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr o defensor Público de 1ª classe, PAbLo 
mEndonÇA cHAEr, para substituir, sem prejuízo de suas funções, 
o defensor Público de 1ª classe, fELiPE LoPEs bArbosA curY, 
em suas atribuições na 5ª defensoria Pública das Execuções Penais 
de Araguaína-to, em razão de férias legais concedidas por meio da 
Portaria nº 1.641/2017, referente ao exercício 2018/2, nos dias 10 e 11 
de setembro de 2018.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 03 dias de 
setembro de 2018.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.100, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr o defensor Público de 1ª classe, PAbLo 
mEndonÇA cHAEr, para substituir, sem prejuízo de suas funções, a 
defensora Pública de 1ª classe, micHELE VAnEssA do nAscimEnto, 
em suas atribuições na 16ª defensoria Pública das Execuções Penais 
de Araguaína-to, em razão de férias legais concedidas por meio da 
Portaria nº 1.641/2017, referente ao exercício 2018/2, nos dias 10 e 11 
de setembro de 2018.

Art. 2º rEVogAr, a partir de 03 de setembro de 2018, a Portaria 
nº 960/2018, publicada no doE nº 5.173, de 09 de agosto de 2018.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 03 dias de 
setembro de 2018.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.102, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr a defensora Pública de 1ª classe, tÉssiA 
gomEs cArnEiro, para substituir, sem prejuízo de suas funções, a 
defensora Pública de 1ª classe ALAnA mEnEZEs AurÉLio, em suas 
atribuições na 15ª defensoria Pública das Precatórias, Atendimento 
de família e curadorias de Araguaína - to, em razão de férias legais 
concedidas por meio da Portaria nº 1.641/2017, referente ao exercício 
2018/2, com atuação em audiências às segundas e terças-feiras na Vara 
de Precatórias, falência e concordatas da comarca de Araguaína-to, 
e audiências às quartas e quintas-feiras no Juizado Especial criminal 
da comarca de Araguaína-to, no período de 10 de setembro a 09 de 
outubro de 2018.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 03 dias de 
setembro de 2018.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos
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PORTARIA Nº 1.103, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr a defensora Pública de 1ª classe, fAbiAnA 
rAZErA gonÇALVEs, para substituir, sem prejuízo de suas funções, o 
defensor Público de 2ª classe dAniEL cunHA dos sAntos, em suas 
atribuições na 1ª defensoria Pública cível de miranorte-to, em razão de 
férias legais concedidas por meio da Portaria nº 761/2018, referente ao 
exercício 2018/2, no período de 03 de setembro a 02 de outubro de 2018.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 03 dias de 
setembro de 2018.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.104, DE 03 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErintEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLicos dA 
dEfEnsoriA PÚbLicA do EstAdo do tocAntins, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. Viii, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsignAr a defensora Pública de 1ª classe, KArinE 
cristinA biAncHini bALLAn, para responder cumulativamente, sem 
prejuízo de suas funções, pela 12ª defensoria Pública cível de Araguaína-
to, no período de 03 a 09 de setembro de 2018.

Art. 2º susPEndEr os efeitos da Portaria nº 907/2018, 
publicada no doE nº 5.166, de 31 de julho de 2018, no período supracitado.

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

gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 03 dias de 
setembro de 2018.

fÁbio montEiro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PUbLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS

ALMAS

AVISO DE LICITAÇÃO

o município de Almas-to por intermédio da comissão de 
licitação conforme determina a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, comunica a 
quem interessar a realização do seguinte pregão:

PrEgÃo PrEsEnciAL srP nº 022/2018, abertura dia 
20/09/2018, às 09h00min, tipo menor preço, objeto: registro de preços 
para possível aquisição de maquinários para atender o município de 
Almas-to, conforme plano de trabalho e convenio nº 867901/2018 - 
ministÉrio dA intEgrAÇÃo nAcionAL, suPErintEndÊnciA do 
dEsEnVoLVimEnto dA AmAZÔniA.

mais informações na Prefeitura municipal, sala de licitações, Av. 
são João, centro, Almas-to. cEP: 77.310-000 - fonE: 063 3373-1211, 
licitacao@almas.to.gov.br, durante horário de expediente de 07h:00min 
as 13h:00min.

mAYLAn cArdoso ViEirA AdAmAntE
Pregoeiro

ALVORADA

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura municipal de Alvorada/to através da secretaria 
municipal de infraestrutura e transportes de Alvorada/to, através da 
comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar na 
sala de Licitações, situado a rua 7 de setembro, centro - Alvorada/to:  

PrEgÃo PrEsEnciAL srP nº 012/2018/Adm, a realizar-se  
no dia 20 de setembro de 2018 às 08h30min, tipo mEnor PrEÇo 
(mEnor tAXA dE AdministrAÇÃo), visando o rEgistro dE 
PrEÇos PArA futurA, EVEntuAL E PArcELAdA contrAtAÇÃo 
dE EmPrEsA PArA gErEnciAmEnto dA frotA municiPAL dE 
ALVorAdA/to ViA cArtÃo mAgnÉtico.

O edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial da 
Prefeitura municipal de Alvorada/to, através do endereço eletrônico: www.
alvorada.to.gov.br ou através do e-mail: prefeituraalvoradacpl@gmail.com, 
de segunda a sexta-feira, e informações através do fone: (63) 3353-2482.

Alvorada - to, 06 de setembro de 2018.

bEAtriZ rodriguEs cHAVEs
Presente da comissão de Licitação

decreto nº 065/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

o fundo municipal de saúde de Alvorada/to através da 
comissão Permanente de Licitação - cPL torna público que fará realizar 
na sala de reunião da mesma, situada na rua 07 de setembro, centro: 

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 018/2018/fms, a realizar-se no 
dia 21 de setembro de 2018 às 08h30min, tipo mEnor PrEÇo Por 
itEm, visando a AQuisiÇÃo dE VEÍcuLo ZEro QuiLÔmEtro, tiPo 
VAn-minibus, AdEQuAdA PArA EmbArQuE E trAnsPortEs 
dE PEssoAs PortAdorAs dE nEcEssidAdEs EsPEciAis do 
municÍPio dE ALVorAdA/to. 

O edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial da 
Prefeitura municipal de Alvorada/to, através do endereço eletrônico: www.
alvorada.to.gov.br ou através do e-mail: prefeituraalvoradacpl@gmail.com, 
de segunda a sexta-feira, e informações através do fone: (63) 3353-2482.

Alvorada - to, aos 06 dias do mês de setembro de 2018.

bEAtriZ rodriguEs cHAVEs
Presidente da comissão de Licitação

decreto nº 065/2018
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AVISO DE LICITAÇÃO

o fundo municiPAL dE sAÚdE ALVorAdA/to através da 
comissão Permanente de Licitação - cPL tornar público que fará realizar 
na sala de reunião da mesma, situada na rua 7 de setembro, centro: 

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 014/2018/fms a realizar-se no 
dia 25/09/2018 às 08h30min, tipo mEnor PrEÇo Por itEm, visando 
a AQuisiÇÃo dE 01 (um) VEÍcuLo Automotor, tiPo PAssEio 
PArA AtEndEr As dEmAndAs do ProgrAmA sAÚdE fAmÍLiA 
dE ALVorAdA/to.

O edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial da 
Prefeitura municipal de Alvorada/to, através do endereço eletrônico: www.
alvorada.to.gov.br ou através do e-mail: prefeituraalvoradacpl@gmail.com 
de segunda a sexta-feira, e informações através do fone: (63) 3353-2482.

Alvorada - to, aos 06 dias do mês de setembro de 2018.

bEAtriZ rodriguEs cHAVEs
Presidente da comissão de Licitação

decreto nº 065/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

o fundo municiPAL dE sAÚdE ALVorAdA/to através da 
comissão Permanente de Licitação - cPL tornar público que fará realizar 
na sala de reunião da mesma, situada na rua 7 de setembro, centro: 

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 016/2018/fms a realizar-se no 
dia 27/09/2018 às 08h30min, tipo mEnor PrEÇo Por itEm, visando 
a AQuisiÇÃo dE 01 (um) VEÍcuLo Automotor, tiPo PAssEio 
PArA AtEndEr As dEmAndAs do fundo municiPAL dE sAÚdE 
dE ALVorAdA/to.

O edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial da 
Prefeitura municipal de Alvorada/to, através do endereço eletrônico: www.
alvorada.to.gov.br ou através do e-mail: prefeituraalvoradacpl@gmail.com, 
de segunda a sexta-feira, e informações através do fone: (63) 3353-2482.

Alvorada - to, aos 06 dias do mês de setembro de 2018.

bEAtriZ rodriguEs cHAVEs
Presidente da comissão de Licitação

decreto nº 065/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

o fundo municiPAL dE sAÚdE ALVorAdA/to através da 
comissão Permanente de Licitação - cPL tornar público que fará realizar 
na sala de reunião da mesma, situada na rua 7 de setembro, centro: 

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 015/2018/fms a realizar-se no dia 
26/09/2018 às 08h30min, tipo mEnor PrEÇo Por itEm, visando a 
AQuisiÇÃo dE 01 (um) VEÍcuLo Automotor, tiPo PAssEio PArA 
AtEndEr As dEmAndAs dE sErViÇos dA VigiLÂnciA sAnitÁriA 
no municÍPio dE ALVorAdA/to.

O edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial da 
Prefeitura municipal de Alvorada/to, através do endereço eletrônico: www.
alvorada.to.gov.br ou através do e-mail: prefeituraalvoradacpl@gmail.com, 
de segunda a sexta-feira, e informações através do fone: (63) 3353-2482.

Alvorada - to, aos 06 dias do mês de setembro de 2018.

bEAtriZ rodriguEs cHAVEs
Presidente da comissão de Licitação

decreto nº 065/2018

ANANÁS

PORTARIA Nº 92, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

o PrEfEito municiPAL dE AnAnÁs - EstAdo do 
tocAntins, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei 
orgânica do município.

rEsoLVE:

1 - EXonErAr de cargo efetivo a pedido do servidor diEgo 
rodriguEs bErnArdEs cPf nº: 703.397.081-15 do cargo de 
EngEnHEiro ciViL, lotado na secretaria municipal de Administração, 
Planejamento e Habitação, conforme art. 55 da Lei 227/95 Estatuto do 
servidor Público municipal - Ananás-to.

2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrárias.

registre-se,

Publique-se,

cumpra-se.

gabinete do Prefeito municipal de Ananás Estado do tocantins, 
aos 31 dias do mês de Agosto de 2018.

VALbEr sArAiVA dE cArVALHo
Prefeito municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE VALORES

dispensa de Licitação nº 25/2017
contrato nº 20/2017
contratante: fundo municiPAL dE sAÚdE dE AnAnÁs - fms
contratado: ProgrAmA nAcionAL dE controLE dE QuALidAdE 
LtdA
obJEto: Prorrogação de Vigência do contrato nº 20/2017, (contratação 
de Empresa para Prestação de serviços de controle de Qualidade Externo 
em Análises clínicas com Kits nas Áreas de bioquímica, imunologia, 
microbiologia, Parasitologia, urinálise e Educação continuada do 
Programa básico e imunologia i Avançado, imunohematogia do Programa 
Avançado, para atender as necessidades do Hospital de Pequeno Porte 
nossa senhora Aparecida Ananás).
Valor global: r$ 5.023,68
data da Assinatura: 28/08/2018
Prazo de Vigência: 03/09/2018 a 31/08/2019.

ELiZAngELA torrEs dos sAntos LimA
gestora do fundo municipal de saúde

APARECIDA DO RIO NEGRO

EXTRATO DA SEGUNDA PRORROGAÇÃO DE DATA E ALTERAÇÃO 
DE HORÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

PROCESSO Nº 008/2018

A Prefeitura municipal de Aparecida do rio negro-to, torna 
público que a licitação na modalidade Pregão na forma Presencial, 
tipo menor Preço global, visando a seleção de instituição financeira 
para através de concessão onerosa, realizar a gestão financeira Folha 
de Pagamentos dos servidores, de Empréstimos consignados para 
Servidores e demais serviços afins, conforme os procedimentos, serviços 
e demais especificações constantes no Edital e anexos, com realização 
prevista para o dia 11 de setembro de 2018, às 09hs e 30min, na sala de 
reunião de Licitação, foi prorrogada para o dia 18 de setembro de 2018, 
a partir das 14hs e 30min no mesmo local.

o Edital deverá ser retirado na Prefeitura nos horários das 08hs 
às 11:30hs e das 14hs às 17:30hs, de segunda a sexta-feira em dias úteis 
ou solicitado através do e-mail: cplaparecidadorionegro@gmail.com.

Aparecida do rio negro - to, 05 de setembro de 2018.

Patrícia fernandes Leal coelho
Pregoeira

ARAGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

o município de Araguaçu-to, toma público para conhecimento, 
que a licitação na modalidade Pregão Presencial (srP) nº 012/2018, 
objetivando a aquisição de peças de reposição de máquinas pesadas e 
roçadeiras do município de Araguaçu - to e fms-fmAs, realizada no 
dia 04 de Junho de 2018 às 14:00 hs, foi considerada dEsErtA, por não 
comparecerem interessados ao certamos.

Araguaçu - to, 04 de Junho de 2018.

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

contrAto: Pregão Presencial nº 024/2018, ProcEsso: nº 
028/2018 contrAtAntEs: Prefeitura municipal de Araguaçu. AtA dE 
rEgistro dE PrEÇo: 07/2018 contrAtAntE: Prefeitura municipal de 
Araguaçu. contrAtAdA: sergio Paulo de oliveira cPf: 612.669.491-00.  
obJEto: Aquisição de leite integral pasteurizado, esterilizado, com 
mínimo de 3% de gordura, destinados ao município de Araguaçu. VALor: 
r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). VigÊnciA: 12 (doze) meses). 
ProcEsso dE LicitAÇÃo nº: 028/2018, Pregão Presencial-024/2018 
funcionAL ProgrAmÁticA: 010. 0033. 12.361. 0403. 2026 - 3.3.90.30 
- fonte: 0020 0250 manutenção do Ensino fundamental - ficha 202. 
Araguaçu - to, 06 de Agosto de 2018.
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contrAto: Pregão Presencial nº 027/2018 ProcEsso: nº 
031/2018 - contrAtAntEs: Prefeitura municipal de Araguaçu, fms 
e fmAs. AtA dE rEgistro dE PrEÇo: 09/2018. contrAtAntE: 
Prefeitura municipal de Araguaçu e fms E fmAs contrAtAdA: maria 
Jose do nascimento Pereira cnPJ: 10.259.741/0001-45. obJEto: 
Aquisição de produtos de Panificação destinados ao município de 
Araguaçu e fundos. VALor: r$ 259.137,00 (duzentos e cinquenta 
e nove mil cento e trinta e sete reais). VigÊnciA: 12 (doze) meses). 
ProcEsso dE LicitAÇÃo nº: 031/2018, Pregão Presencial - 027/2018 
funcionAL ProgrAmÁticA: 14.0044.08.122.1328.2084-3.3.90.30 
- fonte 0010 - manutenção do fundo municipal de Assistência social, 
14.0044.08.244.2037.2249 - 3.3.90.30 - fonte 0704; 0710 - implementação 
ao atendimento a melhor idade, 14.0044.08.244.2039.2251 - 3.3.90.30 
- fonte - 0716; 0010 - Aprimoramento da organização e gestão do Pbf 
e cad Único - igdbf, 14.0044.08.244.2037.2238-3.3.90.30 - fonte 
0704; 0710 - Promoção dos serviços de Proteção social básico, 
14.0044.08.244.2038.2235-3.3.90.30 - fonte 0712 - Aprimoramento da 
gestão do suAs, 14.0044.08.244.2039.2237.3.3.90.30 - fonte 0010, 
0716 - Apoio ao fortalecimento do conselho municipal de Assistência 
social, 13.0022.10.301.0206.2197-3.3.90.30 - fonte 0406 - realização 
das Ações de Vigilância sanitária, 13.0022.10.301.0206.2218-3.3.90.30 
- fonte 0401 - Promoção dos serviços de Apoio a saúde da família, 
13.0022.10.122.0206.2067-3.3.90.30 - fonte 0040 - manutenção do fundo 
municipal de saúde, 13.0022.10.301.0206.2220-3.3.90.30 - fonte 0401 
- manutenção da melhoria do acesso e da qualidade da Atenção básica 
(PmAQ), 13.0022.10.301.0206.2201-3.3.90.30 - fonte 0401 - manutenção 
dos serviços médicos e odontológicos, 13.0022.10.301.0206.2065-
3.3.90.30 - fonte 0401 - manutenção do Promoção de Agente 
comunitário em saúde, 13.0022.10.301.0206.2200-3.3.90.30 - fonte 
0040; 4010 - Promoção das Ações de Estratégia saúde família (Psf), 
10.0028.04.122.0052.2010-3.3.90.30 - fonte 0010 - manutenção da 
secretária municipal de Administração, 10.0038.04.451.0052.2058-
3.3.90.30 - fonte 0010 - manutenção secretaria municipal de infraestrutura, 
10.0033.12.361.0403.2029-3.3.90.30 - fonte 0020; 0200, manutenção 
da secretaria municipal de Educação, 10.0033.12.361.0403.2026-
.3.3.90.30 - fonte 0020; 0200 - manutenção do Ensino fundamental, 
10.0028.08.243.0052.2078-3.3.90.30 - fonte 0010 - manutenção do 
conselho tutelar, 10.0036.27.813.0052.2055-3.3.90.30 - fonte 0010 - 
manutenção da secretaria municipal de Esporte turismo e Juventude, 
10.0028.04.122.0052.2045-3.3.90.30 - fonte 0010 - manutenção 
secretaria municipal da cidade. Araguaçu - to, 13 de agosto de 2018.

contrAto: Pregão Presencial nº 028/2018 ProcEsso: nº 
032/2018 - contrAtAntEs: Prefeitura municipal de Araguaçu, fms 
e fmAs. AtA dE rEgistro dE PrEÇo: 10/2018. contrAtAntE: 
Prefeitura municipal de Araguaçu e fms E fmAs. contrAtAdA: 
rodrigues e faustino LtdA cnPJ: 09.606.562/0001-58. obJEto: 
Aquisição de materiais descartáveis destinados ao município de Araguaçu 
e fundos. VALor: r$ 89.607,45 (oitenta e nove mil seiscentos e sete reais 
e quarenta e cinco centavos). VigÊnciA: 12 (doze) meses). ProcEsso 
dE LicitAÇÃo nº: 032/2018, Pregão Presencial - 028/2018. funcionAL 
ProgrAmÁticA: 14.0044.08.122.1328.2084-3.3.90.30 - fonte 0010 
- manutenção do fundo municipal de Assistência social, 14. 0044. 08. 
244. 2037. 2249 - 3.3.90.30 - fonte 0704; 0710 - implementação ao 
atendimento a melhor idade, 14.0044.08.244.2039.2251 - 3.3.90.30 - 
fonte - 0716; 0010 - Aprimoramento da organização e gestão do Pbf 
e cad Único - igdbf, 14.0044.08.244.2037.2238-3.3.90.30 - fonte 
0704; 0710 - Promoção dos serviços de Proteção social básico, 
14.0044.08.244.2038.2235-3.3.90.30 - fonte 0712 - Aprimoramento da 
gestão do suAs, 14.0044.08.244.2039.2237.3.3.90.30 - fonte 0010,0716 
- Apoio ao fortalecimento do conselho municipal de Assistência social, 
13.0022.10.301.0206.2197-3.3.90.30 - fonte 0406 - realização das 
Ações de Vigilância sanitária, 13.0022.10.301.0206.2218-3.3.90.30 
- fonte 0401 - Promoção dos serviços de Apoio a saúde da família, 
13.0022.10.122.0206.2067-3.3.90.30 - fonte 0040 - manutenção do fundo 
municipal de saúde, 13.0022.10.301.0206.2220-3.3.90.30 - fonte 0401 
- manutenção da melhoria do acesso e da qualidade da Atenção básica 
(PmAQ), 13.0022.10.301.0206.2201-3.3.90.30 - fonte 0401 - manutenção 
dos serviços médicos e odontológicos, 13.0022.10.301.0206.2065-
3.3.90.30 - fonte 0401 - manutenção do Promoção de Agente 
comunitário em saúde, 13.0022.10.301.0206.2200-3.3.90.30 - fonte 
0040; 4010 - Promoção das Ações de Estratégia saúde família (Psf), 
10.0028.04.122.0052.2010-3.3.90.30 - fonte 0010 - manutenção da 
secretária municipal de Administração, 10.0038.04.451.0052.2058-
3.3.90.30 - fonte 0010 - manutenção secretaria municipal de infraestrutura, 
10.0033.12.361.0403.2029-3.3.90.30 - fonte 0020; 0200, manutenção 
da secretaria municipal de Educação, 10.0033.12.361.0403.2026-
.3.3.90.30 - fonte 0020; 0200 - manutenção do Ensino fundamental, 
10.0028.08.243.0052.2078-3.3.90.30 - fonte 0010 - manutenção do 
conselho tutelar, 10.0036.27.813.0052.2055-3.3.90.30 - fonte 0010 - 
manutenção da secretaria municipal de Esporte turismo e Juventude, 
10.0028.04.122.0052.2045-3.3.90.30 - fonte 0010 - manutenção 
secretaria municipal da cidade. Araguaçu - to, 14 de Agosto de 2018.

contrAto: Pregão Presencial nº 031/2018 - ProcEsso: 
nº 035/2018 - contrAtAntEs: Prefeitura municipal de Araguaçu, fms 
e fmAs AtA dE rEgistro dE PrEÇo: contrAtAntE: Prefeitura 
municipal de Araguaçu e fms E fmAs. contrAtAdA: Adriana Pereira 
Delmino 016643001-39. OBJETO: Serviços de Lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos automotores. VALor: r$ 124.704,00 (cento e vinte 
e quatro mil setecentos e quatro reais). VigÊnciA: 12 (doze) meses. 
ProcEsso dE LicitAÇÃo nº: 035/2018, Pregão Presencial nº 031 
funcionAL ProgrAmÁticA: 14.0044.08.122.1328.2248-3.3.39 - fonte 
0010;0704;0710 - manutenção do fundo municipal de Assistência social, 
13.0022.10.301.0206.2197-3.3.90.39 - fonte 0040; 0406; 0450 - rel. das 
Ações de Vig. sanitária - ficha 407, 13.0022.10.301.0206.2218-3.390.39 
- fonte 0040; 0406- Prom. nAsf - ficha 387, 13.0022.10.122.0206.2255-
3.3.90.39 - fonte 0040; 0406; 0450 - Prom. Ações saúde da família - 
ficha 396, 13. 0022. 10. 301. 0206. 2220 -3.3.90.39 - fonte 0040; 0406; 
0450 - man. melh. Acess.(PmAQ) ficha 401, 13.0022.10.301.0206.2140-
3.3.90.39 - fonte 0040; 0406; 0450 - rel. das Ações de vigilância em saúde 
- ficha 370, 13.0022.10.301.0206.2256-3.3.90.39 - Fonte 0040; 0406; 0450 
- Manutenção da Frota do FMS - ficha 343, 13.0022.10.301.0206.2200-
3.3.90.39 - fonte 0040; 0406; 0450 Prom. Ações s. família (Psf) 
- ficha 377, 10.0028.04.122.0052.2010-3.3.90.39 - fonte 0010 
- man. da sec. mun. de Adm - ficha 72, 10.0038.26.782.0052.2063-
3.3.90.39 - fonte 0010 - man. do setor de transporte - ficha 299, 
10.0038.04.451.0052.2058-3.3.90.39 - fonte 0010 - manutenção da 
sec. mun. de infra. ficha 28910.0033.12.361.0403.2029-3.3.90.39 - 
fonte 0020; 0200 - manutenção da sec. mun. de Educação - ficha 
190, 10.0033.12.361.0403.2026-3.3.90.39-0020;0200 - man. do Ensino 
fundamental ficha 204, 10.0028.08.243.0052.2078 3.3.90.39 fonte 0010 
- manutenção do conselho tutelar ficha 87, 10.0036.27.813.0052.2055 
3.3.90.39 fonte 0010 - manutenção da sec. mun. e tur. e Juv. ficha 277, 
10.04.0813.122.0052.2045-3.3.90.39 - fonte 0010 - man. da sec. mun. 
da cidade ficha 128. Araguaçu - to, 16 de Agosto de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO

PrEgÃo PrEsEnciAL: nº 09/2018 - ProcEsso 
LicitAtÓrio: nº 013/2018 - contrAto: 25/2018 - contrAtAntE: 
PrEfEiturA municiPAL dE ArAguAÇu - cnPJ: 02.391.407/0001-12  
- contrAtAdA: nortE suL LtdA - cnPJ: 03.841.186/0001-08 
- obJEto: Locação veículo, tipo camionete 4x4, 4 portas, toyota 
Hilux cdsr A2gf. VALor: r$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil 
reais). VigÊnciA: 08 (oito) meses. funcionAL ProgrAmÁticA: 
10.0003.04.122.0052. 2005 - 3.3.90.39 fonte 0010 - manutenção gabinete 
do Prefeito. Araguaçu - to, 05 de setembro de 2018.

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 033/2018 - ProcEsso 
LicitAtÓrio nº 038/2018 - contrAto: 24/2018 contrAtAntE: 
PrEfEiturA municiPAL dE ArAguAÇu - cnPJ:02.391.407/0001-12.  
contrAtAdA: controLLEr AuditoriA AssEssoriA E 
consuLtoriA cnPJ: 07.799.728/0001-74. obJEto: Elaboração de 
relatório de Auditoria de Avaliação da gestão Pública no exercício de 
2016. VALor: r$ 71.000,00 (setenta e um mil reais). VigÊnciA: 07 (sete) 
meses. funcionAL ProgrAmÁticA: 04.122.0052.2010-3.3.90.39 
- fonte 0010 manutenção da secretaria municipal de Administração. 
Araguaçu - to, 05 de setembro de 2018.

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 34/2018 - ProcEsso LicitAtÓrio 
nº 039/2018 - contrAto: 026/2018 - contrAtAntE: municÍPio dE 
ArAguAÇu - cnPJ: 02.391.407/0001-12 - contrAtAdA: JEffErson 
brEnno tEiXEirA mArtins 07364550194 - cnPJ: 29.495.966/0001-29  
- obJEto: Locação de veiculo incluindo motorista, combustível e 
manutenção por conta da contratada, destinada ao transporte escolar na 
zona rural do município de Araguaçu - to. VALor: r$ 21.555,60 (vinte 
e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). 
VigÊnciA: 71 (setenta e um) dias conforme calendário escolar 2018. 
funcionAL ProgrAmÁticA: 10.0033.123.361.0403.2027-3.3.90.39 
- fonte 0250 00200203 manutenção do transporte Escolar - ficha 182. 
Araguaçu - to, 06 de setembro de 2018.

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 03/2018 - ProcEsso LicitAtÓrio 
nº 037/2018 - contrAto: 029/2018 contrAtAntE: fundo 
municiPAL dE sAÚdE - cnPJ: 12. 254.356/0001-30 - contrAtAdA: 
formAQ mÁQuinAs AgrÍcoLAs LtdA - cnPJ:01.696.764/0001-26  
- obJEto: constitui objeto a aquisição de 02 (dois) veículos tipo 
Ambulância de simples, fabricado sob a carroceria em frPV, ano de 
fabricação/modelo 2018/2019, 0 (zero) km e obrigatoriamente 1º (primeiro) 
emplacamento, pintura solida na cor branca, bicombustível (álcool/
gasolina), tanque com capacidade mínima de 55 litros motor a partir de 
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1.6, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rodas no mínimo 
15 polegadas, transmissão manual de 05 (cinco) marchas sincronizadas 
a frente e 01(uma) a ré, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e 
travas elétricas. compartimento do Paciente: 01 (um) paciente e 02 (dois) 
acompanhantes, divisória com janela entre a cabine e o compartimento 
traseiro, janela corredia na lateral direita do compartimento traseiro 
com película branca, compartimento traseiro com ventilador, iluminação 
interna 12 v, suporte para soro e plasma (duplo), oxigênio 3 L com 
suporte, maca retrátil (articulada) com cinto de segurança, assentos 
estofados para acompanhantes com cintos de segurança a e piso com 
revestimento lavável, giroflex, sirene com tom sinalizador rotativo, inscrição 
ambulância, vidros das portas traseiras com película branca e cruzes 
no vidros, todos os itens de segurança exigido pelo código de transito 
brasileiro VALor: r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). VigÊnciA: 
60 (sessenta dias). funcionAL ProgrAmÁticA: dotAÇÃo: 
0013.0022.10.301.0206.1088 Ampliação da frota de Veículos para 
saúde; ELEmEnto dE dEsPEsA: 4.4.90.52 Equipamentos e material 
Permanente. fontE: 0040.00.000 AsPs; 0405.00.000 0400.00.000 
transferência de recursos do sus Atenção básica. 

Araguaçu - to, 06 de setembro de 2018.

Kélika christina e oliveira sousa
Pregoeira

ARRAIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/18

o município de Arraias/to, através da comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados, que fará realizar no dia 28/09/18, 
às 9h, em sua sede rua coronel otavio magalhães, nº 01, 1º Andar, 
licitação na modalidade tomada de Preços, com vistas à contratação 
de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais do 
município de Arraias (região da Água boa e cruzeiro Alto com a extensão 
de 456000km; região Vale da Pecuária, cantinho, canjica e Poções com 
extensão de 264000km).

o edital completo e mais informações poderão ser obtidos junto 
a cPL em dias úteis e em horário de expediente, fone: (63) 3653-1370, 
ou pelo site: www.arraias.to.gov.br/transparencia.

Arraias - to, 06 de setembro de 2018.

comissão Permanente de Licitação

LEILÃO Nº 001/2018

A PrEfEiturA municiPAL dE ArrAiAs-to - cnPJ/mf 
01.125.780/0001-69 torna público que levará a leilão, no dia 25 de 
setembro de 2018, às 09:30, no Auditório da câmara municipal de Arraias, 
rua guimarães natal, s/nº, centro, Arraias to.

os seguintes bens móveis: 01 - gm cLAssic LifE, fLEX, 
PrEtA, 2007/2008, PLAcA mWg 3871, circuLAÇÃo. 02 - fiAt 
uno miLLE WAY, brAncA, fLEX, 2013/2013, PLAcA oLi 0103, 
circuLAÇÃo. 03 - gm s 10 AdVAntAgE d, fLEX, brAncA, 
2011/2011, PLAcA mWm 1476, circuLAÇÃo. 04 - motocicLEtA 
HondA XLr 125, 1998/1998, brAncA, gAsoLinA, PLAcA mVo 
0446, circuLAÇÃo. 05 - rEnAuLt cAngoo, Amb. fLEX, brAncA, 
2013/2014, PLAcA oLn 1749, circuLAÇÃo. 06 - ford cArgo 1317 
E, bAscuLAntE, 2006/2006, brAncA, diEsEL, PLAcA mWf 4226, 
circuLAÇÃo. 07 - ford cArgo 1317 E, bAscuLAntE, 2006/2006, 
brAncA, diEsEL, PLAcA mWd 0711, circuLAÇÃo. 08 - ford 
rAngEr XLs cd 2, 2.5, 2014/2014, fLEX, brAncA, PLAcA oLn 
5262, circuLAÇÃo. 09 - roÇAdEirA AgrÍcoLA, HidrÁuLicA. 
10 - sucAtA dE mÓVEis diVErsos. 11 - cArrEtA AgrÍcoLA 
tAnQuE. 12 - grAdE ArrAdorA HidrÁuLicA 14 discos, AZuL. 
A relação completa e edital poderá ser retirada no site do leiloeiro: www.
leiloesmwd.com,.br. informações: mWd Leilões (63) 8435-4190 / 99243-
6869 ou 99966-4886.

Arraias - to, 04 de setembro de 2018.

Antônio Wagner barbosa gentil
Prefeito municipal de Arraias - to

BARRA DO OURO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO PÚbLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

A Prefeitura municipal de barra do ouro e fundo municipal 
de saúde, através comissão de Licitação, torna pública a Alteração da 
data de realização da sessão Pública do PrEgÃo PrEsEnciAL no 
sistEmA dE rEgistro dE PrEÇos nº 019/2018, que tem por objeto 
a aquisição de medicamentos para farmácia básica, insumos hospitalares, 
medicamentos e insumos odontológicos, e outros medicamentos para 
suprir as necessidades do fundo municipal de saúde deste município.

noVA dAtA dE rEALiZAÇÃo dA sEssÃo PÚbLicA: Às 07h00min do 
dia 24/09/2018.
LocAL: Prédio da Prefeitura municipal de barra do ouro, situado na 
Avenida Anselmo sousa, s/nº, centro, barra do ouro-to.

os interessados poderão examinar, gratuitamente, o presente 
Edital e seus Anexos, nos dias úteis, no horário das 07h00min às 
13h00min, na sala de licitações da Prefeitura municipal de barra do ouro, 
ou fazer o download do mesmo através do site: barradoouro.to.gov.br.

Quaisquer outras informações poderão ser obtidas com o 
Pregoeiro da Prefeitura de barra do ouro, através dos telefones: (063) 
3494-1145 ou 3494-1274, ou pelo e-mail: editalbo18@gmail.com.

A cPL informa ainda, que as demais normativas referentes ao 
Edital de Licitação - PrEgÃo PrEsEnciAL nº 019/2018 permanecem 
inalteradas.

barra do ouro - to, 05 de setembro de 2018.

BIANCA RIBEIRO DA SILVA
Pregoeira

CARIRI DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO

o município de cariri do tocantins-to, através da comissão de 
Licitação, torna público que fará realizar na sala de reunião da comissão 
Permanente de Licitação - cPL, situada na Av. bernardo sayão, nº 01 - 
centro, nesta cidade, a seguinte licitação:

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 026/2018. tiPo mEnor VALor 
Por itEm. com abertura prevista para o dia 21/09/2018, às 08h: 
00m. obJEto: contrAÇÃo dE EmPrEsA PArA PrEstAÇÃo 
dE sErViÇos dE LocAÇÃo dE EstruturAs mEtÁLicAs, 
sErViÇos dE dEcorAÇÃo/ornAmEntAÇÃo/BUFFET, sHoW 
PirotÉcnico PArA o rodEio, som E iLuminAÇÃo PArA o 
rodEio, EXtintorEs, gErAdor, sErViÇos dE LimPEZA, EntrE 
outros, PArA rEALiZAÇÃo dA 2ª AgrosoJA no municÍPio dE 
cAriri do tocAntins.

o edital deverá ser retirado junto à comissão Permanente 
de Licitação das 07h:00m às 11h:00m de segunda a sexta-feira. mais 
informação através do fone: 0xx63 3383-1115. E-mail: cpl.cariri.to@
gmail.com.

cariri do tocantins - to, 06 de setembro de 2018.

Valdineia Alves campos
Pregoeira

COMBINADO

LEILÃO Nº 001/2018

A PrEfEiturA municiPAL dE combinAdo-to, cnPJ/mf  
33.255.043/0001-77 torna público que levará a leilão, no dia 25 de 
setembro de 2018, às 15:30, no Pátio de máquinas da Prefeitura de 
combinAdo - to, centro.

os seguintes bens móveis: 01 - gm s 10 rodEio 2.8 d, PrEtA, 
2009/2009, diEsEL, PLAcA mWs 0558 circuLAÇÃo. 02 - rEnAuLt 
cAngoo, Amb. brAncA, fLEX, PLAcA oLn 1819, circuLAÇÃo. 
03 - VAn mArcoPoLo VoLArE A8 on, 2002/2002, brAncA, diEsEL, 
PLAcA mVu 5523, circuLAÇÃo. A relação completa e edital poderá ser 
retirada no site do leiloeiro: www.leiloesmwd.com.br. informações: mWd 
Leilões: (63) 98435-4190 - 99243-6869 ou 99966-4886.

combinado - to, 04 de setembro de 2018.

Lindolfo do Prado neto 
Prefeito municipal de combinado - to
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DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

o fundo municipal de saúde de divinópolis do tocantins, 
atendendo ao princípio da publicidade torna público que realizará as 
licitações abaixo discriminadas, na modalidade pregão presencial nas 
datas e horários a seguir, estando o edital disponível no endereço 
eletrônico: www.divinopolis.to.gov.br assim como na sede da Prefeitura 
municipal de divinópolis do tocantins, endereço Avenida sebastião borba 
santos nº 606 centro, divinópolis do tocantins-to, fone: (63) 3531-1320.

PrEgÃo PrEsEnciAL 034/2018 - Abertura: 24 de setembro 
de 2018 às 08:00hs, visando contratação de empresa especializada 
para Aquisição de uma unidade móvel de saúde - AmbuLÂnciA 
tiPo A - simples remoção tipo Pic up 4x4, conforme Proposta 
11439.826000/1180-01-ministério da saúde, destinado ao fundo municipal 
de saúde de divinópolis do tocantins-to.

divinópolis do tocantins - to, 05 de setembro de 2018.

manoel de sousa Lima
Pregoeiro

DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: contrAto dE fornEcimEnto nº 140/2018
contrAtAntE: Prefeitura municipal de dois irmãos do tocantins-to. 
PrEgÃo ELEtrÔnico nº 10/2017- rEgistro dE PrEÇos mEc/
fndE. contrAtAdo: mAQmoVEis indÚstriA E comÉrcio dE 
mÓVEis LtdA, inscrita no cnPJ sob o nº 54.826.367/0004-30. obJEto: 
Aquisição de mobiliários Escolares constituídos de conjunto aluno, mesa 
acessível e conjunto professor, em atendimento às entidades educacionais 
das redes públicas de ensino nos Estados, distrito federal e municípios. 
VigÊnciA: doze (12) meses a partir da data de assinatura. VALor: r$ 
80.536,00 (oitenta mil quinhentos e trinta e seis reais). rEcursos: mEc/
fndE. Prog. dE trAbALHo: 12.361.0111.1.028 fontE rEcursos: 
0298.00.000 ELEm. dEsPEsA: 44.90.52.42. dois irmãos do tocantins, 27 
de agosto de 2018. signAtÁrios: Wanilson coelho Valadares - Prefeito 
municipal/contratante - roberto ricardo da costa/contratado.

dois irmãos do tocantins - to, 05 de setembro de 2018.

Wanilson coelho Valadares
Prefeito municipal

GURUPI

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMAMENTO PÚbLICO Nº 003/2018

Processo Administrativo Nº 2018.005831

o município de gurupi, Estado do tocantins, através da 
secretaria municipal de desenvolvimento urbano, por intermédio 
da comissão Especial de Avaliação e credenciamento - cEAc, 
tornA PÚbLico que o rEsuLtAdo ProVisÓrio do Processo 
seletivo do chamamento Público nº 003/2018, que tem por objeto 
o crEdEnciAmEnto PArA contrAtAÇÃo dE EmPrEsAs E 
ProfissionAis PArA PrEstAÇÃo dE sErViÇos sociAis dE 
QuALificAÇÃo ProfissionAL rEfErEntE Ao ProgrAmA minHA 
cAsA minHA VidA, EtAPA dE PÓs-ocuPAÇÃo PArA EXEcuÇÃo 
do ProJEto dE trAbALHo sociAL E ProfissionAL dos 
rEsidEnciAis mAdrid E cAmPo bELo ii encontra-se disponível no 
site: www.gurupi.to.gov.br. gurupi/to, 06/09/2018.

cristina donato Leandro
secretária municipal de desenvolvimento urbano de gurupi

NOVA ROSALÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2018

Órgão contratante: Prefeitura municipal de nova rosalândia-to.  
Processo Administrativo nº: 198/2018, de 08 de agosto de 2018. 
modalidade de contratação: dispensa de Licitação. interessado: 
secretaria municipal de infraestrutura. objeto: contratação de 
profissional engenheiro para elaboração e acompanhamento de projetos 
de pavimentação asfáltica das ruas e avenidas do município de nova 
rosalândia-to conf. contrato de repasse nº 846342/2018 mcidAdEs 
/ cAiXA / mun dE noVA rosALÂndiA. fundamentação Legal: artigo 
go 24, inciso ii, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
dotação orçamentária: 03.26.15.452.0103.2.043, elemento de despesa: 
3.3.90.39. Empresa/contratada: toPAg - toPogrAfiA consuLtoriA 
AmbiEntAL E gEorrEfErÊnciA / cnPJ 25.231.643/0001-77, situada 
na rua nicota Pires, 617, Qd. 41, s/nº - cEP: 77.650-000, na cidade de 
miracema-to. r$ 4.420,32 (Quatro mil e quatrocentos e vinte reais e 
trinta e dois centavos). número do contrato: contrato 053/2018, de 08 de 
agosto de 2018. data da Assinatura do contrato: 08/08/2018.

nova rosalândia - to, 08 de Agosto de 2018.

dr. Ladir machado Alves
Prefeito municipal

NOVO ALEGRE

LEILÃO Nº 001/2018

A PrEfEiturA municiPAL dE noVo ALEgrE-to - cnPJ/mf 3 
3.266.248/0001-58 torna público que levará a leilão, no dia 25 de setembro de 
2018, às 13:30, no Pátio de máquinas da Prefeitura de noVo ALEgrE - to,  
centro.

os seguintes bens móveis: 01 - gm s 10 EXEcutiVE d, 
PrAtA, 2010/2011, fLEX, PLAcA mVs 5232, circuLAÇÃo.02 - Ônibus 
mErcEdEs bEnZ, LEito, 1985/1985, diEsEL, brAncA, PLAcA gPZ 
7280, circuLAÇÃo. 03 - VW Kombi, 1996/1996, gAsoLinA, brAncA, 
PLAcA Jfo 8671, circuLAÇÃo. 04 - ford couriEr rontAn Amb. 
200/2002, brAncA, gAsoLinA, PLAcA mVu 7679, circuLAÇÃo. 05 - 
ford couriEr rontAn Amb. 200/2002, brAncA, gAsoLinA, PLAcA 
mVu 7659, circuLAÇÃo. 06 - VAn AsiA toPic c, brAncA, 1998/1998, 
gAsoLinA, PLAcA mVP 2159, sucAtA. 07 - VAn AsiA toPic 16,  
PrAtA cristAL, 1998/1998, gAsoLinA, sucAtA. 08 - VW Kombi, 
bEgE, gAsoLinA, PLAcA Kbu 0177, sucAtA. 09 - motocicLEtA 
suZuKi intrudEr 125 YEs, PrEtA, 2009/2010, gAsoLinA, PLAcA 
mXb 5033, circuLAÇÃo. 10 - fiAt dobLo rontAn Amb. brAncA, 
fLEX, 2010/2011, PLAcA mXb3834, circuLAÇÃo. 11 - sucAtAs Em 
fErros diVErsos. 12 - sucAtAs dE moVEis dE diVErso tiPos. 
A relação completa e edital poderá ser retirada no site do leiloeiro: www.
leiloesmwd.com.br. informações: mWd Leilões (63) 8435-4190 - 99243-
6869 ou 99966-4886.

novo Alegre - to, 04 de setembro de 2018.

fernando Pereira gomes
Prefeito municipal de novo Alegre - to

PALMEIRÓPOLIS

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REPUbLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

A secretaria Executiva de gestão, Estado do tocantins, 
comunica que está realizando às 08:00 hs do dia 25 de setembro de 
2018, em sua sede, rua 12, nº 224, centro, Palmeirópolis-to, em sessão 
pública, na forma da Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/1993, e atualizações 
posteriores, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2018, 
exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e empresário 
individual, conforme disposto nos arts. 47 e 48 da Lc nº 123/2006, do 
tipo menor preço por item, com objetivo de contratação de empresa 
especializada em serviços perfuração de poço tubular, fornecimento de 
material, documentação técnicas e instalação, para atender a demanda da 
secretaria Executiva de gestão da Prefeitura municipal de Palmeirópolis, 
e demais secretarias vinculadas diretamente a esta. sistema de registro 
de preço. conforme o anexo i do Edital. mais informações serão prestadas 
pelo telefone: (63) 3386-1813, departamento de Licitação. o Edital poderá 
ser retirado na sede da Prefeitura, das 13:00 hs às 17:00 hs, de segunda 
a sexta-feira, exceto feriados ou no portal: http://acessoainformacao.
palmeiropolis.to.gov.br/informacao/licitacoes.

Palmeirópolis - to, 06 de setembro de 2018.

diony domaszak
Pregoeiro
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PARANÃ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial srP nº 131/2018. Proc. 131/2018. Abertura 
dia 20 de setembro de 2018, às 09:hs00min, tendo por objeto: futuras 
Aquisições de materiais de serralherias para atender ao fundo de saúde 
de Paranã.

o Edital e seus anexos estará disponível a todos os interessados 
na sala de Licitações por meios magnéticos (cd rom, Pen-drive) no 
horário compreendido entre as 08:00hs e 12:00hs. mais informações 
através do telefone: (63) 98452-3329 ou ainda pelo e-mail: licitacoes.
parana.to@gmail.com.

Paranã, Estado do tocantins, dia 23 de maio de 2018.

João naves de oliveira filho
Pregoeiro

PEDRO AFONSO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 - PROC. Nº 164/2018

EsPÉciE: Aquisições de tubos de concreto/manilhas.
obJEto: futuras aquisições de tubos de concreto/manilhas, para 
atender as necessidades da secretaria municipal de desenvolvimento 
urbano, Habitação e obras.
VigÊnciA: A vigência da ata será de 12 meses, contados a partir da 
sua publicação.
bAsE LEgAL: Processo nº 164/2018, Pregão Presencial nº 019/2018, 
Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.
RECURSOS: Classificação Funcional: 15.451.0014.2.020, Natureza da 
despesa: 3.3.90.39 fonte: 10.
contrAtAntE: Prefeitura municipal de Pedro Afonso.
contrAtAdA: Edna gomes Alves cnPJ: 19.477.059/0001-01
VALor totAL: r$ 586.620,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos 
e vinte reais)
signAtÁrios: Jairo soares mariano e EdnA gomEs ALVEs

PEIXE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2018

o fundo municipal de saúde de Peixe - to, torna pública a 
rEtificAÇÃo dA AbErturA, do Pregão Presencial srP nº 012/2018, 
Publicado no Diário Oficial do Estado com o nº 5.189, de 31 de agosto de 
2018, Pág. 50. onde se lê: Abertura 13 de setembro de 2018, Leia-se: 
Abertura 20 de setembro de 2018. E essa retificação é exclusivamente 
para alteração da data de abertura. E ficam ratificada as demais clausulas 
e condições do Pregão Presencial srP nº 012/2018.

Peixe - to, 06 de setembro de 2018.

dourivan Lopes da silva
Pregoeiro Oficial

decreto nº 489/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ADESÃO À ATA DA REGISTRO DE PREÇO

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 025/2018
ProcEsso nº: 668/2018
obJEto: Aquisição de unidade móvel de saúde, para compor a frota 
do fundo municipal de saúde de Peixe-to, nos termos da proposta 
nº 12780.909000/1180-02, firmado com o Fundo Nacional de Saúde - 
ministério da saúde - fns.
considerando que o processo se formalizou com a observância das 
disposições legais, resolvo
HomoLogAr, o resultado da AtA rEgistro dE PrEÇo - PrEgÃo 
nº 025/2018, a empresa rEAVEL VEÍcuLos EirELi, inscrita no cnPJ/
mf sob o nº 30.260.538/0001-04, no valor de: r$ 198.000,00 (cento e 
noventa e oito mil reais).

Peixe - to, 29 de Agosto de 2018.

Julliana dias Pinheiro
gestora fundo municipal de saúde

EXTRATO DE CONTRATO

PrEgÃo PrEsEnciAL nº 025/2018
ProcEsso nº: 668/2018
contrAto nº 201808010
obJEto: Aquisição de unidade móvel de saúde, para compor a frota 
do fundo municipal de saúde de Peixe - to, nos termos da proposta 
nº 12780.909000/1180-02, firmado com o Fundo Nacional de Saúde - 
ministério da saúde - fns.
contrAtAntE: fundo municiPAL dE sAÚdE dE PEiXE- to
contrAtAdA: rEAVEL VEÍcuLos EirELi, inscrita no cnPJ/mf sob 
o nº 30.260.538/0001-04.
VALor: r$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).

Peixe - to, 30 de Agosto de 2018.

Julliana dias Pinheiro
gestora fundo municipal de saúde

PORTO NACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS DE CONTRATO

a) Espécie: Extrato 003/2018 do Contrato nº 003/2018, firmado 
em 16.01.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa Paiva e Aires LtdA - mE, cnPJ nº 15.293.443/0001-95; b) 
objeto: PrEstAÇÃo dE sErViÇos EsPEciALiZAdos dE APoio 
AdministrAtiVo Junto A comissÃo dE LicitAÇÃo dA cÂmArA 
municiPAL dE Porto nAcionAL - to; c) fundamento Legal: Lei nº 
8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo 001/2018 e) Vigência será 
da data de 16.01.2018 ate 31.12.2018; f) dotação: 01.031.0001.2.001 
3.3.90.39 fonte: 10; g) Valo r$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos 
reais); a ser pagos em 12 (doze) parcelas iguais no valor de r$ 6.350,00 
(seis mil trezentos e cinquenta reais); h) câmara municipal de Porto 
nacional; i) signatários: pela contratante, sr Alexandro ribeiro figueredo 
e pelo contratado, Paiva e Aires LtdA - mE.

a) Espécie: Extrato 005/2018 do contrato nº 005/2018, 
firmado em 17.01.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto 
nacional e a empresa myller de frança ferreira 00473890364 cnPJ nº 
18.857.322/0001-17; b) objeto: contratação de serviços técnicos para 
manutenção da rede logica e equipamentos de informática da câmara 
municipal de vereadores de Porto nacional; c) fundamento Legal: Lei nº 
8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo 005/2018 e) Vigência: será 
da data de 17.01.2018 ate 31.12.2018 ou até quando necessário dentro 
do ano de vigência permanecendo o que houver primeiro; f) dotação: 
01.031.0001.2.001 3.3.90.39 fonte: 10; g) Valor: valor total r$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais), a ser pagos em 12 (doze) parcelas iguais no 
valor de r$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais); h) câmara municipal 
de Porto nacional; i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro ribeiro 
figueredo e pela contratada myller de frança ferreira 00473890364.

a) Espécie: Extrato 020/2018 do Contrato nº 020/2018, firmado 
em 16.01.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa Vanda meireles de souza Eireli cnPJ nº 19.449.011/0001-81; 
b) objeto: contrAtAÇÃo dE EmPrEsA PArA consuLtoriA no 
Âmbito AdministrAtiVo Junto A cÂmArA municiPAL dE Porto 
nAcionAL - to, conformE o tErmo dE rEfErÊnciA, AnEXo i; c) 
fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo 
003/2018 e) Vigência: será da data de 16.01.2018 ate 31.12.2018; f) 
dotação: 01.031.0001.2.001 3.3.90.39 fonte: 10; g) Valor: valor total r$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), a ser pagos em 12 (doze) parcelas iguais 
no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais); h) câmara municipal de Porto 
nacional; i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro ribeiro figueredo 
e pela contratada Vanda meireles de souza Eireli.

a) Espécie: Extrato 008/2018 do contrato nº 008/2018, 
firmado em 17.01.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto 
nacional e a empresa myller de frança ferreira 00473890364 cnPJ nº 
18.857.322/0001-17; b) objeto: contratação de serviços técnicos para 
manutenção da rede logica e equipamentos de informática da câmara 
municipal de vereadores de Porto nacional; c) fundamento Legal: Lei nº 
8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo 005/2018 e) Vigência: será 
da data de 17.01.2018 ate 31.12.2018; f) dotação: 01.031.0001.2.001 
3.3.90.39 fonte: 10; g) Valor: valor total r$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil 
reais), a ser pagos em 12 (doze) parcelas iguais no valor de r$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais); h) câmara municipal de Porto nacional; 
i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro ribeiro figueredo e pela 
contratada myller de frança ferreira.
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a) Espécie: Extrato 009/2018 do Contrato nº 009/2018, firmado 
em 09.04.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa severino filho martins de melo cnPJ nº 05.157.191/0001-13; 
b) objeto: contratação de empresa com a prestação de serviços em 
confecção de chaves e serviços similares conforme necessidade, junto 
a câmara municipal de Porto nacional, em conformidade com o termo 
de referencia; c) fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 24, inciso 
segundo; d) Processo 065/2018 e) Vigência: será da data de 09.04.2018 
ate 31.12.2018 ou até quando necessário dentro do ano de vigência 
permanecendo o que houver primeiro; f) dotação: 01.031.0001.2.001 
3.3.90.39 fonte: 10; g) Valor: valor total r$ 4.260,00 (quatro mil duzentos 
e sessenta reais); h) câmara municipal de Porto nacional; i) signatários: 
pela contratante, sr. Alexandro ribeiro figueredo e pela contratada 
severino filho martins de melo.

a) Espécie: Extrato 010/2018 do Contrato nº 010/2018, firmado 
em 02.05.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a empresa 
dAVid WELLYngton VAZ - mE; cnPJ nº 17.380.000/0001-67; b) objeto: 
contrAtAÇÃo dE EmPrEsA PArA AQuisiÇÃo dE cArtucHos, 
tonEr E PrEstAÇÃo dE sErViÇos dE rEcArgA dE cArtucHos 
PArA imPrEssorAs JAto dE tintA E dE rEmAnufAturA dE 
cArtucHos dE tonEr PArA imPrEssorAs LAsEr com trocA 
dE ciLindro E cHiP, dAs diVErsAs mÁQuinAs QuE intEgrAm 
o PAtrimÔnio dEstA cAsA dE LEis; c) fundamento Legal: Lei nº 
8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo 010/2018 e) Vigência: será 
da data de 02.05.2018 ate 31.12.2018 ou até quando necessário dentro 
do ano de vigência permanecendo o que houver primeiro; f) ProgrAmA: 
01.031.0001.2.001 ELEmEnto: 3.3.90.30/3.3.90.39 fontE: 10; g) Valor: 
valor total r$ 29.510,00 (vinte e nove mil quinhentos e dez reais), a ser 
pagos em conforme quantitativos entregues apresentado através de nota 
fiscal devidamente atestada; h) Câmara Municipal de Porto Nacional; i) 
signatários: pela contratante, sr. Alexandro ribeiro figueredo e pela 
contratada dAVid WELLYngton VAZ - mE

a) Espécie: Extrato 011/2018 do Contrato nº 011/2018, firmado 
em 05.03.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa d.m.mAiA - mE cnPJ nº 04.297.608/0001-80; b) objeto: 
contrAtAÇÃo dE EmPrEsA PArA PrEstAÇÃo dE sErViÇos dE 
mAnutEnÇÃo PrEVEntiVA E corrEtiVA PArA VEicuLo siEnA 
PLAcA mWZ 1511, dA cÂmArA municiPAL dE Porto nAcionAL - to;  
c) fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 24, inciso segundo; d) 
Processo 095/2018 e) Vigência: será da data de 09.04.2018 até 31.12.2018 
ou até quando necessário dentro do ano de vigência permanecendo o 
que houver primeiro; f) dotação: 01.031.0001.2.001 3.3.90.39 fonte: 10; g) 
Valor: valor total r$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais); h) câmara 
municipal de Porto nacional; i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro 
ribeiro figueredo e pela contratada d.m.mAiA - mE.

a) Espécie: Extrato 012/2018 do Contrato nº 012/2018, firmado 
em 01.03.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa s. dE m. c. dE oLiVEirA; cnPJ nº 21.441.341/0001-72; 
b) objeto: contrAtAÇÃo dE EmPrEsA PArA PrEstAÇÃo dE 
sErViÇos dE mAnutEnÇÃo E HosPEdAgEm do sitE (PÁginA) 
oficiAL nA WEb (intErnEt) E fiLmAgEm PArA rEgistro dE 
ArQuiVo dA cÂmArA municiPAL dE Porto nAcionAL/to, 
conformE EsPEcificAÇÃo no EditAL; c) fundamento Legal: Lei nº 
8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo 006/2018 e) Vigência: será 
da data de 01.03.2018 ate 31.12.2018 ou até quando necessário dentro 
do ano de vigência permanecendo o que houver primeiro; f) dotação: 
01.031.0001.2.001 3.3.90.39 fonte: 10; g) Valor: valor total r$ 62.000,00, 
(sessenta e dois mil reais), a ser pagos em 10 (doze) parcelas iguais no 
valor de r$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais); h) câmara municipal 
de Porto nacional; i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro ribeiro 
figueredo e pela contratada s. dE m. c. dE oLiVEirA

a) Espécie: Extrato 013/2018 do Contrato nº 013/2018, firmado 
em 16.01.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa PAtriciA cornELius nAPP; cnPJ nº 24.025.423/0001-24; 
b) objeto: PrEstAÇÃo dE sErViÇos dE AssEssoriA no Âmbito 
AdministrAtiVo Junto Ao controLE intErno E EnVio dE 
informAÇÃo ViA sicAP-Lco, dA cÂmArA municiPAL dE Porto 
nAcionAL - to, conformE o tErmo dE rEfErÊnciA, AnEXo i; 
c) fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo 
002/2018 e) Vigência: será da data de 16.01.2018 até 31.12.2018 ou até 
quando necessário dentro do ano de vigência permanecendo o que houver 
primeiro; f) dotação: 01.031.0001.2.001 3.3.90.39 fonte: 10; g) Valor: valor 
total r$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a ser pagos em 12 (doze) 
parcelas iguais no valor de r$ 3.500,00 ( três mil e quinhentos reais); h) 
câmara municipal de Porto nacional; i) signatários: pela contratante, sr. 
Alexandro ribeiro figueredo e pela contratada PAtriciA cornELius 
nAPP.

a) Espécie: Extrato 019/2018 do Contrato nº 019/2018, firmado 
em 23.02.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa AndrAdE trAnsPortEs E turismo LtdA; cnPJ nº 
09.492.962/0001-80; b) objeto: LocAÇÃo dE micro Ônibus com 28  
LugArEs PArA EmPrEEndEr ViAgEm dos VErEAdorEs À 
brAsÍLiA PArA PArticiPAr do ii sEminÁrio nAcionAL dE 
formAÇÃo LEgisLAtiVA, ofErEcido PELA uVb (uniÃo dE 
VErEAdorEs do brAsiL) A rEALiZAr-sE Em brAsÍLiA-df, nA 
dAtA dE 26 dE fEVErEiro A 01 dE mArÇo dE 2018; c) fundamento 
Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 24, inciso segundo; d) Processo 087/2018 e) 
Vigência: será prazo do dia 25 de fevereiro de 2018 ao dia 02 de março 
de 2018; f) dotação: 01.031.0001.2.001 3.3.90.39 fonte: 10; g) Valor: valor 
total valor total de r$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); h) câmara 
municipal de Porto nacional; i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro 
ribeiro figueredo e pela contratada AndrAdE trAnsPortEs E 
turismo LtdA

a) Espécie: Extrato 001/2018 do contrato nº 001/2018, 
firmado em 04.01.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto 
nacional e a empresa nobrE contAbiLidAdE EirELi, cnPJ nº 
19.924.790/0001-20; b) objeto: contrAtAÇÃo dE PEssoA fÍsicA 
ou JurÍdicA EsPEciALiZAdA PArA PrEstAÇÃo dE sErViÇos 
dE contAbiLidAdE PÚbLicA, com rEsPonsAbiLidAdE tÉcnicA, 
sobrE A ELAborAÇÃo dE PEÇAs contÁbEis, dA cÂmArA 
municiPAL dE Porto nAcionAL - to; c) fundamento Legal: Lei nº 
8.666/1993, art. 24, inciso segundo; d) Processo 0063/2018 e) Vigência: 
será da data de 04.01.2018 até 31.01.2018; f) dotação: 01.031.0001.2.001 
3.3.90.39 fonte: 10; g) Valor: r$ 7.600,00 (sete mil seiscentos); a ser pago 
em parcela única; h) câmara municipal de Porto nacional; i) signatários: 
pela contratante, sr. Alexandro ribeiro figueredo e pelo contratado: 
nobrE contAbiLidAdE EirELi. 

a) Espécie: Extrato 002/2018 do Contrato nº 002/2018, firmado 
em 04.01.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa sAndoVAL ArAuJo fontourA JÚnior - sociEdAdE 
indiViduAL dE AdVocAciA, cnPJ nº 26.557.281/0001-71; b) 
objeto: contrAtAÇÃo dE PEssoA fÍsicA ou JurÍdicA PArA A 
PrEstAÇÃo dE sErViÇos EsPEciALiZAdos dE AssEssoriA 
JurÍdicA no Âmbito JudiciAL/LEgisLAtiVo Junto À cÂmArA 
municiPAL dE Porto nAcionAL; c) fundamento Legal: Lei nº 
8.666/1993, art. 24, inciso segundo; d) Processo 0062/2018 e) Vigência: 
será a partir da assinatura do contrato ate 10.02.2018; f) dotação: 
01.031.0001.2.001 3.3.90.39 fonte: 10; g) r$ 5.500,00 (cinco mil e 
quinhentos reais); a ser pago em parcela única; h) câmara municipal de 
Porto nacional; i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro ribeiro 
figueredo e pelo contratado sAndoVAL ArAuJo fontourA JÚnior- 
sociEdAdE indiViduAL dE AdVocAciA.

a) Espécie: Extrato 004/2018 do Contrato nº 004/2018, firmado 
em 16.01.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa A.P.AQuino Junior, cnPJ nº 10.771.841/0001-56; b) objeto: 
contrAtAÇÃo dE EmPrEsA EsPEciALiZAdA Em sErViÇos 
tÉcnicos dE AuditoriA E AcomPAnHAmEnto dA gEstÃo dE 
2018 com EmissÃo dE rELAtÓrios mEnsAis, conforme descrições 
constantes no termo de referencial; c) fundamento Legal: Lei nº 
fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo 
011/2018 e) Vigência: será a partir do dia 16/01/2018 ate 10.02.2018; 
f) dotação: 01.031.0001.2.001 3.3.90.39 fonte: 10; g) Valor global de 
r$60.000,00 (sessenta mil reais); devendo ser pago em 12 (doZE) 
parcelas de r$ 5.000,00 (cinco mil reais); h) câmara municipal de Porto 
nacional; i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro ribeiro figueredo 
e pelo contratado A.P.AQuino Junior.

a) Espécie: Extrato 005/2018 do Contrato nº 005/2018, firmado 
em 01.02.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa contrAtAÇÃo dE PEssoA JurÍdicA PArA PrEstAr 
sErViÇo dE contAbiLidAdE APLicAdA Ao sEtor PÚbLico - 
cAsP Em AtEndimEnto Á cÂmArA municiPAL dE VErEAdorEs 
dE Porto nAcionAL, rEfErEntE Ao Ano cALEndÁrio 2018; c) 
fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 24, inciso segundo; d) Processo 
009/2018 e) Vigência: será da data de 04.01.2018 ate 31.01.2018; f) 
dotação: 01.031.0001.2.001 Elemento 31.90.35.00; g) r$ 70.400,00 
(setenta mil e Quatrocentos reais); devendo ser pago em 11 (onze) 
parcelas de r$ 6.400,00 (seis mil e Quatrocentos reais); h) câmara 
municipal de Porto nacional; i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro 
ribeiro figueredo e pelo contratado: nobrE contAbiLidAdE EirELi. 

a) Espécie: Extrato 006/2018 do Contrato nº 006/2018, firmado 
em 04.01.2018, entre o(a) câmara municipal de Porto nacional e a 
empresa sAndoVAL ArAuJo fontourA JÚnior- sociEdAdE 
indiViduAL dE AdVocAciA, cnPJ nº 26.557.281/0001-71; b) objeto: 
contrAtAÇÃo dE sErViÇo EsPEciALiZAdo dE AssEssoriA 
JurÍdicA no Âmbito LEgisLAtiVo Junto À cÂmArA municiPAL 
dE Porto nAcionAL; c) fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 61,  
inciso único; d) Processo 0011/2018 e) Vigência: será a partir da assinatura do 
contrato ate 31.12.2018; f) dotação: 01.031.0001.2.001 3.3.90.39 fonte: 10;  
g) Valor global: r$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), a 
ser pagos em 11 (onze) parcelas iguais no valor de r$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais); a ser pago em parcela única; h) câmara municipal 
de Porto nacional; i) signatários: pela contratante, sr. Alexandro ribeiro 
figueredo e pelo contratado sAndoVAL ArAuJo fontourA JÚnior 
- sociEdAdE indiViduAL dE AdVocAciA.
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SANTA TEREZA DO TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO

contrAto: 024/2018/Adm. Processo nº 028/2018. Pregão 
Presencial nº 015/2018/Adm. contratante: município de santa tereza 
do tocantins - to. contratada: distribuidorA dE cAminHÕEs 
PALmAs LtdA, cnPJ: 06.004.604/0002-73. objeto: Aquisição de 2 (dois) 
Caminhões, sendo um basculante e outro Pipa, conforme especificações 
no termo de referência. 26.782.1202.1058 - Aquisição de Patrulha 
mecanizada - caminhão/máquinas Elemento despesa: 4.4.90.52 92; 
Assinatura: 05/09/2018.

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 001 DE 2018
câmara municipal de são miguel do tocantins aos 21 de Junho de 

2018.

no vigésimo primeiro dia do mês de junho de 2018, reuniram-se 
os vereadores na câmara municipal de são miguel do tocantins em sua 
primeira sessão extraordinária do corrente ano, na rua Afonso Pena s/n, 
centro em sua sede sobre a presidência do excelentíssimo sr. vereador JosÉ 
AmAri LoPEs dE sousA ( Pr ), que logo após fazer a leitura do salmo 
131, feita pela vereadora dAsirEE mitHELLY duArtE borbA ( PP ),  
que sobre a proteção de deus e do povo declara aberta a presente 
sessão, em horário regimental as 19:45 minutos conforme convocação 
para sessão extraordinária do número 45/2018 de 19 de junho de 2018. 
Presente: dAsirEE mitHELLY duArtE borbA - PP, frAncisco 
dE cALdAs siLVA - mdb, osmAr ALVEs dE sousA - PV, muriLo 
frAncisco dA siLVA - PV, rAimundo JoQuiVALdo - PodE, mAriA 
dA consoLAÇÃo oLiVEirA sousA - PodE, nEiLA gomEs PAiXÃo 
- Pros, YAnEs fErrEirA nEVEs - Psd, logo em seguida o presidente 
pede a secretaria que faça a leitura da ata extraordinária de nº 02/2017 que 
lida e aprovada por unanimidade. continuando pede ao controle interno 
boAZ do nAscimEnto siLVA, para lê um requerimento de autoria do 
vereador frAncisco dE cALdAs siLVA, que versa sobre pedido ao 
plenário de anulidade da resolução número 001/2018 que após lida, não 
foi colocada em apreciação pelo plenário, posterior pediu novamente 
que o sr. boAZ lê o decreto de nº 002/2018 que trata de anulação de 
processo legislativo, em seguida a vereadora YAnEs fErrEirA nEVEs 
se pronuncia dizendo que conforme regimento dessa casa de Lei do art. 72 
inciso 2º quando convocado sessão extraordinária a câmera somente pode 
deliberar sobre a matéria constante do ato convocatório que o presidente 
está infligindo o regimento dessa casa de Leis, a vereadora MARIA DA 
cosoLAÇÃo oLiVEirA sousA, também se pronúncia dizendo que a 
sessão ora convocada é para votação da mesa diretora e que o presidente 
não pode colocar nenhum requerimento, e que mesmo sendo colocado, 
o mesmo não pois em votação o requerimento do vereador, novamente 
a vereadora YAnEs fErrEirA nEVEs, se pronuncia dizendo que acha 
vergonhoso o vereador frAncisco dE cALdAs siLVA, dizer que não 
é valido parecer de comissão verbal, sendo que ele já fez varias vezes 
uso de parecer verbal, inclusive para votação de projeto de sua autoria, 
projeto de aumento de salário de vereador, em seguida a vereadora nEiLA 
gomEs PAiXÃo, se pronuncia dizendo ser vergonhoso o presidente 
ter convocado os vereadores para votação da mesa, e que foi feito sim 
o parecer do projeto de resolução de numero 001/2018. continuando o 
presidente nega palavra as vereadoras, e atendendo ao pronunciamento 
do advogado da câmara, que estava na galeria, mandando que o 
presidente desse por encerrado a sessão, atendendo ao advogado o 
presidente deu por encerrado a sessão plenária sem se tratar do objeto da 
qual a sessão foi convocada. Presidente se retirou do plenário juntamente 
com os vereadores frAncisco dE cALdAs, muriLo frAncisco, 
osmAr ALVEs PrAdo, permanecendo no plenário os vereadores 
YAnEs fErrEirA nEVEs, nEiLA gomEs PAiXÃo, rAimundo 
JoQuiVALdo, mAriA dA consoLAÇÃo, e dAsirEE mitHELLY 
duArtE borbA que na função de primeira secretaria na mesa diretora 
no art. 27 do regimento interno da câmera, presidiu a sessão. E na 
qualidade de presidente da câmara interinamente convoca a vereadora 
nEiLA gomEs PAiXÃo - Pros, para secretariar os trabalhos na primeira 
secretária da mesa e o vereador rAimundo JoQuiVALdo ArrudA dA 
siLVA - PodE na segunda secretaria, prosseguiu presidindo a sessão 
em comprimento ao Oficio de convocação, fez-se realizar a votação da 
mesa diretora, prosseguiu falando que na qualidade de membro da mesa 
diretora dessa casa de Leis e no que lhe compete ira realizar a eleição 
da mesa diretora, ora vista que já tem protocolado na mesa a chapa 
encabeçada pela vereadora mAriA dA cosoLAÇÃo oLiVEirA sousA, 
protocolo de nº 71/18 concorrendo a composição da nova mesa diretora 
referente à oitava legislatura, sendo chapa única, prosseguiu fazendo a 

chamada nominais dos vereadores em ordem alfabética para votação 
secreta, sendo a própria a primeira a votar, dAsirEE mitHELLY duArtE 
borbA - PP, segundo mAriA dA cosoLAÇÃo oLiVEirA sousA - 
PodE, terceira nEiLA gomEs PAiXÃo - Pros, quarto rAimundo 
JoQuiVALdo dE ArrudA siLVA - PodE, quinto YAnEs fErrEirA 
nEVEs - Psd. Logo após o termino da votação pediu dois membros da 
galeria, população presente para conferir e rubricar as cédulas usadas 
na votação, se dispuseram a conferir os senhores, sAndro e cÁssiA 
que verificou as cédulas, e constatou a chapa protocolada, obteve 5 
(cinco) votos dos vereadores dessa casa de Leis, que conforme regimento 
contabiliza como maioria absoluta dos membros da casa. continuando a 
vereadora dAsirEE mitHELLY duArtE borbA, declara eleita a chapa 
protocolada unidAs VEncErEmos com as seguintes composições: 
Presidente mAriA dA consoLAÇÃo oLiVEirA sousA - PodE, 
Vice-Presidente YAnEs fErrEirA nEVEs - Psd, Primeira secretaria 
dAsirEE mitHELLY duArtE borbA - PP, segunda secretaria nEiLA 
gomEs PAiXÃo - Pros, para compor a nova mesa diretora da oitava 
Legislatura da câmara municipal de são miguel do tocantins, passando 
a vigorar (assumir) em primeiro de Janeiro de 2019, em seguida deu 
a palavra a nova presidente eleita que se pronunciou agradecendo a 
presença de todos os presentes, e ao voto de confiança dos vereadores, 
disse estar preparada para assumir a casa de Leis com responsabilidade, 
olhando sempre para o desenvolvimento de sua cidade, e que já havia 
concorrido antes a eleição da mesa diretora, e que na ocasião soube 
perder, e lamentou a atitude dos nobres colegas vereadores a não admitir 
a derrota, que sabe perder e ganhar com dignidade. E como não havia 
mais nada a tratar a vereadora que presidiu dAsirEE mitHELLY duArtE 
borbA, deu por encerrada a presente sessão, determinando a lavratura 
da presente ata que após lida vai assinada pelos vereadores desta casa 
de Leis para que produza seus jurídicos efeitos legais. Plenário da câmara 
municipal de são miguel do tocantins, dayana da silva macedo aos 21 
de Junho de 2018.

José Amari Lopes de sousa
Vereador Presidente

TUPIRATINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A PrEfEiturA municiPAL dE tuPirAtins-to, torna público 
que fará realizar:

PrEgÃo PrEsEnciAL no sistEmA dE rEgistro dE 
PrEÇos - srP - 016/2018 “mEnor PrEÇo gLobAL” com abertura 
prevista para o dia 20/09/2018 ás 09:00h, na sede da Prefeitura municipal, 
cujo objeto é a futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo zero 
quilômetro tipo caminhão basculante para atender a secretaria municipal 
de obras da Prefeitura municipal de tupiratins-to, nos termos e condições 
constantes no termo de referencia e minuta do contrato bem como todos 
os anexos do edital. mais informações: (63) 3449-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO

A PrEfEiturA municiPAL dE tuPirAtins-to, torna público 
que fará realizar:

PrEgÃo PrEsEnciAL no sistEmA dE rEgistro dE 
PrEÇos - srP - 017/2018 “mEnor PrEÇo gLobAL” com abertura 
prevista para o dia 20/09/2018 às 10:00h, na sede da Prefeitura municipal, 
cujo o objeto é a futura e eventual AQuisiÇÃo dE 01 (um) VEÍcuLo 
noVo, ZEro Km, do tiPo sEdAn para atender a Prefeitura municipal 
de tupiratins-to, nos termos e condições constantes no termo de 
referência e minuta do contrato bem como todos os anexos do edital. 
mais informações: (63) 3449-1108.

tupiratins - to, 05 de setembro de 2018.

Weltman Ayres Veloso
Prefeito municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

fundo municiPAL dE sAÚdE dE tuPirAtins-to, torna 
público que fará realizar:

PrEgÃo PrEsEnciAL - srP - 08/2018 “mEnor PrEÇo 
gLobAL” com abertura prevista para o dia 20/09/2018 às 11:00h, na sede 
da Prefeitura municipal, cujo o objeto é a futura e eventual AQuisiÇÃo 
dE 02 (dois) VEÍcuLos noVos, ZEro Km, do tiPo sEdAn, para a 
secretaria municipal de saúde de tupiratins-to nos termos e condições 
constantes no termo de referência termo contratual, bem como todos os 
anexos do edital.

AVISO DE LICITAÇÃO

fundo municiPAL dE sAÚdE dE tuPirAtins-to, torna 
público que fará realizar: PrEgÃo PrEsEnciAL - srP - 09/2018 
“mEnor PrEÇo gLobAL” com abertura prevista para o dia 20/09/2018 
às 12:00h, na sede da Prefeitura municipal, cujo objeto é a Aquisição de 
01 (um) veículo tipo furgoneta adaptada para ambulância do tipo A para 
simples remoção para suprir as necessidade do fundo municipal de 
saúde de tupiratins-to nos termos e condições constantes no termo de 
referência termo contratual, bem como todos os anexos do edital.

tupiratins - to, 05 de setembro de 2018.

maria Lucia duarte camelo
gestora fms-tuP
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PUbLICAÇÕES PARTICULARES

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. Adão rocha rego, inscrito no cPf de nº 323.572.813-91,  
torna público que requereu ao instituto natureza do tocantins - 
nAturAtins, a Licença Prévia (LP) para a atividade de Agricultura de 
soja, localizada município de centenário - to. o empreendimento se 
enquadra na resolução conAmA nº 237/97 e resolução coEmA-to nº 
007/2005, que dispõem sobre Licenciamento Ambiental desta atividade. o 
processo de licenciamento é de responsabilidade do engenheiro florestal 
e geomensor babton de Andrade costa - crEA-to: 241501720-5.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. Antelmo Wisch, inscrito no cPf de nº 466.303.760-72, torna 
público que requereu ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, 
a Licença Prévia (LP) para a atividade de Agricultura de soja, localizada 
município de centenário-to. o empreendimento se enquadra na 
resolução conAmA nº 237/97 e resolução coEmA-to nº 007/2005, que 
dispõem sobre Licenciamento Ambiental desta atividade. o processo de 
licenciamento é de responsabilidade do engenheiro florestal e geomensor 
babton de Andrade costa - crEA-to: 241501720-5.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Antonio daniel nunes, portador do cPf 342.253.074-68, torna 
público que requereu ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, 
a Licença Prévia (LP), de instalação (Li) e de operação (Lo) e outorga de 
Água, para a Atividade de bovinocultura, com endereço na fazenda Angico 
Preto, Zona rural, santa tereza do tocantins -to. o empreendimento se 
enquadra nas resoluções conAmA nº 237/97, coEmA/to nº 07/ 2005, 
que dispõe sobre Licenciamento Ambiental desta atividade.

 EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Antonio daniel nunes, portador do cPf 342.253.074-68, torna 
público que requereu ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, 
a Licença Prévia(LP), de instalação (Li) e de operação (Lo) e outorga 
de Água, para a Atividade de bovinocultura, com endereço na fazenda 
buqueirão, Zona rural, Ponte Alta do tocantins-to. o empreendimento 
se enquadra na resolução conAmA nº 237/97, coEmA/to nº 07/2005, 
que dispõe sobre Licenciamento Ambiental desta atividade.

 EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Antonio daniel nunes, portador do cPf 342.253.074-68, torna 
público que requereu ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, 
a Licença Prévia(LP), de instalação (Li) e de operação (Lo) e outorga de 
Água, para a Atividade de bovinocultura, com endereço na fazenda ouro 
Verde, Zona rural, Ponte Alta do tocantins-to. o empreendimento se 
enquadra nas resoluções conAmA nº 237/97, coEmA/to nº 07/ 2005, 
que dispõe sobre Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMbLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

o conselho diretor cooperativa Agroindustrial do reassentamento 
córrego Prata - cooPrAto - cnPJ nº 20.748.426/0001-35  
- através da sua diretora Presidente, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto social, vem convocar todos os(as) cooperados (as) 
desta entidade para participar da Assembleia geral Extraordinária que 
realizar-se-á no dia 22 setembro de 2018, rua samambaia, chácara 87,  
Lote 48, cEP: 77.000-000 - reassentamento córrego do Prata - 
município de Porto nacional-to, a partir das 08:00 (oito) horas em 
primeira convocação com 2/3 (dois terço) dos associados aptos a votar, 
das 09:00 (nove) horas em segunda convocação metade mais 01 dos 
associados em condição de votar, das 10:00 (dez)horas em terceira 
e última convocação no mínimo dez (10) associados. com a seguinte 
ordem do dia: Leitura do relatório da Administração do conselho diretor; 
Apresentação do balanço Patrimonial, demonstrativo de contas, sobras 
e Perdas, Parecer do conselho fiscal referente a Prestação de contas do 
exercício encerrado em 31/12/2017; destino das sobras e/ou rateio das 
perdas do exercício anterior; Eleição e posse do conselho fiscal; Entrada 
e saída de cooperados.

maria do carmo c. martins
Presidente

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

EbErt dA siLVA PArEntE cPf: 776.416.121-72 torna público 
que requereu junto ao nAturAtins, As Licenças (Prévia, instalação e 
operação) para atividade de Pecuária, e outorga para uso de recursos 
hídricos em goiAnortE - to. o empreendimento se enquadra nas 
resoluções conAmA 001/86 e 237/97 e coEmA 007/2005, referentes 
ao licenciamento ambiental deste tipo de atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

EVA ALVEs cAbrAL, cPf nº 950.402.341-04, torna público 
que requereu ao nAturAtins, As Licenças (Prévia, de instalação e 
de operação) para atividade de Exploração florestal, fazenda Água 
Verde, Zona rural - cachoerinha/to. o empreendimento se enquadra 
nas res. conAmA nº 001/86 e 237/97 e coEmA 007/2005, referentes 
ao Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa frAmA comÉrcio dE dEriVAdos dE PEtrÓLEo 
LtdA. - Posto dArcY, cnPJ: 00.909.408/0001-80, torna publico que 
requereu ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, a Licença 
Prévia - LP, Licença de instalação (Li) e a Licença de operação (Lo)  
para a atividade de Comercio e Varejo de Combustíveis e Lubrificantes 
para Veículos Automotores, com endereço Praça dep. derocy marinho, 
nº 12. centro, tocantinópolis - to. o empreendimento se enquadra nas 
resoluções conAmA nº 001/86 e 237/97 resolução coEmA nº 007/2005, 
que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

JosÉ mAciEL bArros cPf: nº 099.926.50168 torna público 
que requereu junto ao nAturAtins, As Licenças (Prévia, instalação 
e operação) para atividade de Pecuária, em goiAnortE - to. o 
empreendimento se enquadra nas resoluções conAmA 001/86 e 237/97 
e coEmA 007/2005, referentes ao licenciamento ambiental deste tipo 
de atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

mAriLEnE PirEs dE ArAÚJo cPf: 510.217.301-49 torna 
público que requereu junto ao nAturAtins: As Licenças (Prévia, 
instalação e operação) para atividade de Pecuária, e outorga para uso de 
recursos hídricos em PEQuiZEiro - to. o empreendimento se enquadra 
nas resoluções conAmA 001/86 e 237/97 e coEmA 007/2005, referentes 
ao licenciamento ambiental deste tipo de atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

orLAndo AntonioLi, cPf 172.663.518-04, 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 Lazer e Turismo, sendo denominada Lote Unificado do Lotº 
fazenda sucuriu, Zona rural do município de Pindorama do tocantins-to.  
o empreendimento se enquadra nas resoluções conAmA nº 237/97, 
e coEmA nº 07/05 que dispõem sobre Licenciamento Ambiental desta 
atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

sALomÃo dE cAstro, cPf: 474.158.606-59, torna público 
que requereu ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, a Licença 
Prévia (LP), a Licença de instalação (Li) e Licença de operação (Lo) para 
a atividade de Agricultura de sequeiro instalada na fazenda cachoeira, 
zona rural do município de Porto nacional-to. o empreendimento se 
enquadra nas resoluções conAmA nº 001/86 e 237/97 e resolução 
coEmA-to nº 007/2005, que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental 
desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

tAmborÁ AgroindÚstriA E comÉrcio dE PEscAdos 
LtdA, pessoa jurídica, inscrita no cnPJ 04.785.901/00278, torna público 
que requereu ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, a 
Renovação da Licença de Operação para as atividades de Frigorífico 
localizado no sítio são João no município de Almas-to. o empreendimento 
se enquadra nas resolução conAmA nº 001/86 e 237/97, que dispõe 
sobre o impacto Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

tAmborÁ AgroindÚstriA E comÉrcio dE PEscAdos 
LtdA, pessoa jurídica, inscrita no cnPJ 04.785.901/00278, torna 
público que requereu ao instituto natureza do tocantins - nAturAtins, 
a renovação da Licença de operação para as atividades da fábrica 
de ração localizada no sítio são João no município de Almas-to. o 
empreendimento se enquadra nas resolução conAmA nº 001/86 e 
237/97, que dispõe sobre o impacto Ambiental.
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o senhor Valmir batista da silva, portador do cPf: 842.217.041-87,  
torna público que requereu ao instituto natureza do tocantins - 
nAturAtins, renovação de Lo, para execução de serviços de lavagem, 
lubrificação e polimento de veículos automotores localizado na Rua 
Joaquim mariano de sousa, s/n, em tocantínia - to. o empreendimento 
se enquadra nas resoluções do conAmA nº 237/97 e a resolução 
coEmA-to nº 07/2005, que dispõe sobre licenciamento ambiental desta 
atividade.

AUTO POSTO NAVEGANTES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA - CNPJ/MF 00.059.466/0001-62

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES

notificAdo: grison E ciA LtdA - mE, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cnPJ sob nº 33.202.847/0001-08, no uso 
de suas atribuições legais, FAZ SABER que requereu a retificação da 
descrição do imóvel objeto da matrícula nº 97634 da serventia de registro 
de imóveis de Palmas-to sendo gleba de terras rural, denominado 
LotE 308-A (JunÇÃo com PArtE dA cHÁcArA rEQuEL), do 
LotEAmEnto gLEbA tiÚbA, situado em PALmAs - to, com a área 
de 14,8215 ha, identificado pelas coordenadas geográficas (longitude, 
latitude e altitude), azimutes (expressos em graus e minutos), distâncias 
(expressas em metros) e confrontações, extraídos do memorial descritivo 
obtido junto ao sistema de gestão fundiária - sigEf/incrA, a saber: 
“inicia-se a descrição deste perímetro externo no vértice dXb-m-3062 
de coordenadas (Longitude: -48º18’01,926”, Latitude: -10º14’43,014” e 
Altitude: 278,75m); deste, passando a confrontar com cns: 12.761-3  
- mAt. 139995 - chácara tiúba - Parte 02, nova Empreendimentos Ltda 
e outro com o azimute de 174º41’ e distância 100,71m até o vértice 
dXb-m-3273 de coordenadas (Longitude: -48º18’01,620”, Latitude: 
-10º14’46,278” e Altitude: 279,45m); deste, passando a confrontar com 
cns: 12.761-3 - mAt. 20150 - Lote 07, gleba tiúba, grison e cia Ltda - mE 
com o azimute de 261º46’ e distância 852,22m até o vértice dXb-m-3270 
de coordenadas (Longitude: -48º18’29,334”, Latitude: -10º14’50,249” 
e Altitude: 243,23m); deste, passando a confrontar com córrego seco 
com o azimute de 268º18’ e distância 13,31m até o vértice dXb-m-3297 
de coordenadas (Longitude: -48º18’29,772”, Latitude: -10º14’50,261” 
e Altitude: 243,7m); deste, passando a confrontar com cns: 12.761-3  
- mAt. 19366 - chácara 322, da gleba tiúba, Auto Posto navegante 
comércio de derivados de Petróleo Ltda com o azimute de 271º53’ e 
distância 386,62m até o vértice dXb-m-3296 de coordenadas (Longitude: 
-48º18’42,469”, Latitude: -10º14’49,848” e Altitude: 259,09m); deste, 
passando a confrontar com rodovia Estadual to-050 com o azimute de 
02º23’ e distância 176,28m até o vértice dXb-m-3255 de coordenadas 
(Longitude: -48º18’42,227”, Latitude: -10º14’44,115” e Altitude: 259,07m); 
deste, passando a confrontar com cns: 12.761-3 - mAt. 20326 - Área 
remanescente da chácara requel, da gleba tiúba, José Antônio reis 
e outro com o azimute de 95º47’ e distância 342,25m até o vértice 
dXb-m-3254 de coordenadas (Longitude: -48º18’31,038”, Latitude: 
-10º14’45,239” e Altitude: 245,15m); deste, passando a confrontar com 
córrego seco, margem direita, a jusante com os seguintes azimutes e 
distâncias: 203º40’ e 27,08m, até o vértice dXb-V-c903 de coordenadas 
(Longitude: -48º18’31,396”, Latitude: -10º14’46,046” e Altitude: 245,06m); 
89º01’ e 15,92m, até o vértice dXb-V-c904 de coordenadas (Longitude: 
-48º18’30,873”, Latitude: -10º14’46,037” e Altitude: 245,11m); 57º42’ 
e 25,67m, até o vértice dXb-V-c905 de coordenadas (Longitude: 
-48º18’30,160”, Latitude: -10º14’45,591” e Altitude: 244,32m); 103º32’ 
e 12,54m, até o vértice dXb-V-c906 de coordenadas (Longitude: 
-48º18’29,759”, Latitude: -10º14’45,686” e Altitude: 244,73m); 164º34’ 
e 30,21m, até o vértice dXb-V-c907 de coordenadas (Longitude: 
-48º18’29,495”, Latitude: -10º14’46,634” e Altitude: 243,98m); 192º26’ 
e 11,18m, até o vértice dXb-m-3264 de coordenadas (Longitude: 
-48º18’29,574”, Latitude: -10º14’46,989” e Altitude: 244,51m); deste, 
passando a confrontar com cns: 12.761-3 - mAt. 17778 - chácara 
309, do Loteamento chácaras Especiais, gleba tiúba, grison e cia 
Ltda - mE com os seguintes azimutes e distâncias: 81º47’ e 690,3m, 
até o vértice dXb-m-3260 de coordenadas (Longitude: -48º18’07,124”, 
Latitude: -10º14’43,782” e Altitude: 280,01m); com o azimute de 81º30’ e 
distância 159,94m até o vértice dXb-m-3062 de coordenadas (Longitude: 
-48º18’01,926”, Latitude: -10º14’43,014” e Altitude: 278,75m); vértice 
inicial do perímetro externo.” As coordenadas, azimutes, distâncias e o 
perímetro, foram delimitados com base nas disposições que regulam o 
sistema de gestão fundiária - sigEf/incrA, processado nos termos 
dos art. 212 e 213 da Lei dos registros Públicos (Lei no 6.015/73). 
cErtificAÇÃo n. 797a4421-5635-45be-98b7-fb87a7e71bf7. Em 
atendimento ao §5º do art. 176 da Lei 6.015/73, certificamos que a 
poligonal objeto deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, 
a nenhuma outra poligonal constante do adastro georreferenciado do 

INCRA. Data Certificação: 16/02/2018 16:25 Data da Geração: 16/02/2018 
16:29. Certificada - Sem Confirmação de Registro em Cartório Parcela 
certificada pelo SIGEF de acordo com a Lei 6.015/73 e pendente de 
confirmação do registro da certificação em cartório. A autenticidade do 
documento pode ser verificada pelo endereço eletrônico http://sigef.
incra.gov.br/autenticidade/797a4421-5635-45be-98b7-fb87a7e71bf7/. 
confronta também com o imÓVEL, uma gleba de terras denominada de 
chácara 323,gleba tiúba, situada neste município, com área total de 
7.9796ha de cerrado, com os seguintes limites e confrontações : “Partindo 
do marco mH-587A, com coordenadas E=221115.000 e n=3866735.000 
cravado na margem esquerda da vertente 08, a jusante, com azimute 
182º19’39” e distância de 162,48 metros, chega-se ao mH-584, ainda 
cravado na mesma margem da referida vertente, com azimute 267º55’00” 
e distancia 503,42 metros, chega-se ao mH-558A, do mH-584 até o mH-
558A, confronta-se com o lote 324, do mH-558A, cravado na margem 
direita da rodovia estadual to-134, no sentido Palmas, com azimute 
01º52’09” e distancia 150,00 metros, chega-se ao mH-558 ainda cravado 
na mesma margem da referida rodovia, com azimute 86º31’02” e distancia 
505,72 metros, chega-se ao mH-587A, ponto inicial da descrição deste 
perímetro, do mH-558b até o mH-587A, confronta-se com o lote 322,” 
ProPriEtÁrio: Estado do tocantins , cgc/mf 25.043.514/0001-55; 
origEm: matrícula 2.761, cartório de registro de imóveis de Palmas/to.  
E que, diante da falta da expressa anuência na planta, no memorial 
descritivo e na declaração individual de respeito de limites da empresa 
Auto Posto nAVEgAntEs comÉrcio dE dEriVAdos dE 
PEtrÓLEo LtdA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ/mf  
00.059.466/0001-62, inscrita na JucEtins sob n. 17200i3646-6, em 
paradeiro atual incerto e não sabido e constando em assento público 
como proprietário do imóvel confrontante objeto da matrícula nº 19.366, 
que lhe é confrontante, ficando o proprietário notificado do inteiro teor dos 
trabalhos técnicos, nos termos do §2º do artigo 213, podendo impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. 
O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados 
no art. 213 da Lei dos registros Públicos, os quais se encontram 
disponíveis na grison E ciA LtdA ou na serventia registral para exame 
e conhecimento do Notificando. ADVERTÊNCIA: Nos termos do §4º do 
artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta 
na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação 
de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao notificAdo são: 
1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar 
transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, 
finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro 
não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa 
que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos 
reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 
214, §5º, da LrP). decorrido o prazo legal sem impugnação, contado da 
primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá 
ser deferida a retificação pretendida.

Palmas - to, 06 de setembro de 2018.

XAVANTE AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS S/A - CNPJ/MF 
01.194.528/0001-01 - NIRE 173.000.0072-8

TERCEIRA CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMbLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

o Presidente conselho de Administração da XAVAntE 
AgroindustriAL dE cErEAis s/A, convoca os senhores Acionistas a se 
reunirem em Assembleia geral Extraordinária no dia 12 de setembro de 2018, 
às 8 horas, em sua sede social, localizada na fazenda Xavante, rodovia 
dueré/formoso do Araguaia, Km 05, a direita 30 km, cEP: 77.485-000,  
dueré-to, em conformidade com o artigo go 10 de seu Estatuto social e 
em estrito cumprimento ao artigo go 294 da Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

i - Exposição de fatos acerca do cometimento de falta grave por 
acionista da companhia;

ii - deliberação a respeito de aplicação da sanção prevista no 
artigo 1.030 do código civil, cominada com o entendimento do recurso 
Especial nº 917.531 - rs (2007/0007392-5).

Agradecendo o seu comparecimento, subscrevo-me 
atenciosamente,

dueré - to, 10 de setembro de 2018.

Alcides rebeschini
Presidente conselho de Administração


