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SUMÁRIO

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

MEDIDA PROVISÓRIA NO 18, DE 13 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre a redução de base de cálculo do ICMS 
incidente sobre as operações de saídas interestaduais 
realizadas com gado bovino nas condições que 
especifica.

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

Art. 1o Fica reduzida em 66,67% (sessenta e seis inteiros e 
sessenta e sete centésimos por cento) a base de cálculo do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -  
ICMS, incidente sobre as operações de saídas interestaduais realizadas 
com gado bovino, cujos destinos sejam os Estados de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Santa Catarina e São 
Paulo (Convênio ICMS no 114/2022).

Art. 2o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos até 31 de agosto de 2022.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 13 dias do mês de julho de 
2022; 201o da Independência, 134o da República e 34o do Estado.

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado

ATO Nº 1.646 - DSG.
  
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de 

suas atribuições, e na conformidade da Lei 3.832, de 10 de novembro 
de 2021, resolve

D E S I G N A R

para compor o Fundo de Recursos de Emenda Parlamentar Individual, 
MARINA RIBEIRO DE FARIAS DA COSTA E SILVA, na função de 
Contador, em substituição a Geovani Caldas da Silva, designado  
no Ato nº 1.129 - DSG, de 16 de maio de 2022, publicado na edição 6.088 
do Diário Oficial do Estado.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 13 dias do mês de julho de 
2022; 201o da Independência, 134o da República e 34o do Estado. 

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado

Deocleciano Gomes Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil

CASA CIVIL

PORTARIA CCI Nº 1.349, DE 13 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso II, da Constituição do Estado, resolve

C O N C E D E R

a CARULINE EMANUELLE VAZ RESPLANDES, matrícula 1075470-3, de 
1o a 15  de agosto de 2022, as férias regulamentares relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, suspensas pela Portaria CCI no 1.770, de 2 de 
dezembro de 2021, publicada na edição 5.978 do Diário Oficial do Estado.

Deocleciano Gomes Filho
Secretário-Chefe

PORTARIA CCI Nº 1.350, DE 13 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso II, da Constituição do Estado, resolve

C O N C E D E R

a ALEX TORRES DOS SANTOS, matrícula 11217499-1, de 2 a 19 de 
agosto de 2022, as férias regulamentares relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, suspensas pela Portaria CCI no  1.319, de 6 de outubro de 2021,  
publicada na edição 5.944 do Diário Oficial do Estado.

Deocleciano Gomes Filho
Secretário-Chefe
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PORTARIA CCI Nº 1.353 - EX, DE 13 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 1o, inciso I, do Decreto 2.919, de 2 de janeiro de 
2007, resolve

E X O N E R A R, a pedido,

ANA AMÉLIA DA SILVA ESTEVÃO de suas funções, no cargo de 
provimento em comissão de Assessor Comissionado IV - CA-4, da 
Secretaria da Administração, redistribuído para o Departamento Estadual 
de Trânsito - DETRAN/TO, a partir de 2 de julho de 2022.

Deocleciano Gomes Filho
Secretário-Chefe

PORTARIA CCI NO 1.355 - EX, DE 13 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 1o, inciso I, do Decreto 2.919, de 2 de janeiro de 
2007, resolve

E X O N E R A R

ANTÔNIO CÉZAR AIRES DE SOUZA FILHO de suas funções, no cargo 
de provimento em comissão de Assessor Comissionado III - CA-3, da 
Secretaria da Administração, redistribuído para a Secretaria da Educação, 
a partir de 14 de julho de 2022.

Deocleciano Gomes Filho
Secretário-Chefe

PORTARIA CCI NO 1.356 - CSS, DE 13 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da Constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do Termo de Cooperação Técnica no 11, de 11 de 
dezembro de 2019, resolve

C E D E R

ao Poder Legislativo do Estado do Tocantins os servidores adiante 
indicados, ocupantes do cargo de Assistente Administrativo, integrantes 
do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 14 de julho a 
31 de dezembro de 2022, com ônus para a origem:

1. ANTÔNIO CÉZAR AIRES DE SOUZA FILHO, matrícula 95397-5;
2. OSMAR DUAILIBE JÚNIOR, matrícula 390050-2

Deocleciano Gomes Filho
Secretário-Chefe

APOSTILA CCI NO 92 - APT, DE 13 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da Constituição do Estado, e com 
fulcro no art. 1o do Decreto 2.919, de 2 de janeiro de 2007, resolve

A P O S T I L A R

a Portaria CCI no 1.177 - EX, de 21 de junho de 2022, publicada na edição 
6.111 do Diário Oficial do Estado, a fim de declarar retroativos a 20 de 
junho de 2022 os efeitos da exoneração de ELICEZAR DA SILVA LOPES.

Deocleciano Gomes Filho
Secretário-Chefe

 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA N° 026/2022, DE 12 DE JULHO DE 2022.

Autoriza Dispensa de Licitação.

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no artigo 7° da Lei 
Complementar nº 131, de 30 de setembro de 2021,

Considerando a necessidade de empresa especializada em 
sondagem de solo e levantamento topográfico;

Considerando que o art. 75, II, da Lei n° 14.133, de 1 de abril de 
2021, autoriza a contratação direta para bens e serviço, observados os 
valores atualizados pelo Decreto Federal n° 10.922, de 30 de dezembro 
de 2021;

RESOLVE:

Dispensar a realização de Licitação para contratação direta da empresa 
C A SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA (CNPJ: 36.120.211/0001-05), no valor de R$ 9.436,00 (nove mil 
quatrocentos e trinta seis reais), conforme Processo n° 2022/09090/000009.

CARLOS EDUARDO DE SOUZA FARIAS - CEL QOBM
Comandante-Geral

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 004/2021
PROCESSO Nº: 2021 09090 000039
SIAFI Nº: 21000816
CONTRATANTE: Corpo De Bombeiros Militar do Estado do Tocantins
CONTRATADA: CS Brasil Frotas S.A.
OBJETO: Reajuste do valor contratual
VALOR DA DESPESA: R$ 6.412,16 (seis mil quatrocentos e doze reais 
e dezesseis centavos) referente a janeiro a maio de 2022 e valor mensal 
13.175,43 (treze mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e três 
centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.122.1100.2264.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 39
FONTE DE RECURSO: 0100666666 e 0260666666
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2022
SIGNATÁRIOS: Cel QOBM Carlos Eduardo de Souza Farias (pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins) e João Bosco de Oliveira 
Filho e Anselmo Tolentino Soares Junior (pela empresa CS Brasil Ltda)
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 695/2022/GASEC, DE 6 DE JUNHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso I e IV, da Constituição do Estado e no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 2.919, de 2 de 
janeiro de 2007, RESOLVE:

REMOVER

o servidor JEOMAR LOPES DA SILVA, número funcional 11226170/1, 
cargo Assistente Administrativo, lotado na Gerência de Controle Financeiro 
da Folha de Pagamento para Gerência de Avaliação de Desempenho e 
Progressão Funcional desta Pasta, a partir de 24 de maio de 2022.

Palmas -TO, aos 6 dias do mês junho de 2022.

PAULO CESAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 862/2022/GASEC, DE 4 DE JULHO DE 2022.

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  entre os órgãos 
envolvidos, resolve:

REMOVER, a pedido, para a Junta Comercial do Estado do 
Tocantins,

JONAS AIRES DA SILVA, Assistente Administrativo, número funcional 
847796/2, CPF: XXX.XXX.531-68, oriundo do Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Estado do Tocantins, a partir de 4 de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 867/2022/GASEC, DE 4 DE JULHO DE 2022.

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;

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 011/2021
PROCESSO Nº: 2021 09090 000039
SIAFI Nº: 21000816
CONTRATANTE: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS S.A.
OBJETO: reajuste do valor contratual 
VALOR DO ADITIVO: R$ 25.269,52 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta 
e nove reais e cinquenta e dois centavos) referente a janeiro a maio de 
2022 e valor mensal 66.332,48 (sessenta e seis mil trezentos e trinta e 
dois reais e quarenta e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.122.1100.2264.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 39
FONTE DE RECURSO: 0100666666 e 0260666666
MODALIDADE: Pregão
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2022
SIGNATÁRIOS: Cel QOBM Carlos Eduardo de Souza Farias (pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins) e João Bosco Ribeiro 
de Oliveira Filho e Anselmo Tolentino Soares Junior (pela CS BRASIL 
FROTAS S.A)

POLÍCIA MILITAR

EXTRATO NOTA DE EMPENHO

PROCESSO Nº 2022090300277
Nota de Empenho nº 2022NE01723.
CONTRATADA: V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - 
PMTO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADOS A APMT DA PMTO.
VALOR: R$ 8.560,00 (oito mil e quinhentos e sessenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programas 06.122. 1100. 2204, natureza 
da despesa  339030 e fonte de recurso 0500.
DATA DA VIGÊNCIA: 24/06/2022.
DATA  DA ASSINATURA: 24/06/2022.
SIGNATÁRIOS: CEL QOPM Julio Manoel da Silva Neto - Comandante-
Geral da PMTO e o Senhor Diego Fernando Fonseca Valente 
representante da Empresa Contratada.

EXTRATO NOTA DE EMPENHO

PROCESSO Nº 2022090300277
Nota de Empenho nº 2022NE01722.
CONTRATADA: V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - 
PMTO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A APMT DA PMTO.
VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programas 06.122. 1100. 2204, natureza 
da despesa  339030 e fonte de recurso 0500.
DATA DA VIGÊNCIA: 24/06/2022.
DATA  DA ASSINATURA: 24/06/2022.
SIGNATÁRIOS: CEL QOPM Julio Manoel da Silva Neto - Comandante-
Geral da PMTO  e o Senhor Diego Fernando Fonseca Valente 
representante da Empresa Contratada.
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que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser 
suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços 
públicos;

considerando o ATO Nº 1.435 - DSG, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 6.111, de 21 de junho de 2022, resolve:

REMOVER, a pedido, para a Secretaria da Educação,

VANESSA GUIMARÃES SILVA, Assistente Administrativo, número 
funcional 11237007/1, CPF: XXX.XXX.051-89, oriunda da Secretaria da 
Segurança Pública, a partir de 21 de junho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 871/2022/GASEC, DE 6 DE JULHO DE 2022.

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  entre os órgãos 
envolvidos, resolve:

REMOVER, a pedido, para a Secretaria da Fazenda,

MAURO WANDER DE ARAÚJO, Assistente Administrativo, número 
funcional 677015/1, CPF: XXX.XXX.961-49, oriundo da Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Tocantins, a partir de 7 de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 872/2022/GASEC, DE 6 DE JULHO DE 2022.

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  entre os órgãos 
envolvidos, resolve:

REMOVER, a pedido, para a Secretaria da Fazenda,

RANILDA PIRES BATISTA SOARES, Assistente Administrativo, número 
funcional 781657/2, CPF: XXX.XXX.471-49, oriunda da Secretaria da 
Saúde, a partir de 7 de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 873/2022/GASEC, DE 6 DE JULHO DE 2022.

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  entre os órgãos 
envolvidos, resolve:

REMOVER, a pedido, para a Procuradoria-Geral do Estado,

MAGNA MÁRCIA PINTO MOREIRA, Assistente Administrativo, número 
funcional 656851/1, CPF: XXX.XXX.491-53, oriunda da Controladoria-
Geral do Estado, a partir de 4 de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 874/2022/GASEC, DE 6 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando 
a competência que lhe atribui a alínea “d”, inciso II, do art. 1º, do Decreto  
nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, e considerando o Decreto nº 119/2022, 
de 1º de julho de 2022, da Prefeitura Municipal de Novo Jardim/TO, e em 
conformidade com o Ofício nº 604, de 1º de julho de 2022, da Casa Civil 
do Estado do Tocantins, resolve:

LOTAR,

ROSANA GONÇALVES DA SILVA, CPF: XXX.XXX.219-49, Professor, 
integrante do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Novo 
Jardim/TO, à disposição do Poder Executivo do Tocantins, na Secretaria 
Educação, no período de 1º de julho até 31 de dezembro de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração
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PORTARIA Nº 883/2022/GASEC, DE 8 DE JULHO DE 2022.

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  entre os órgãos 
envolvidos, resolve:

REMOVER, a pedido, para o Instituto de Desenvolvimento Rural 
do Estado do Tocantins,

DIVINA APARECIDA TEIXEIRA DE CASTRO SOUTO, Auxiliar de Serviços 
Gerais, número funcional 594560/2, CPF: XXX.XXX.281-68, oriunda da 
Secretaria da Educação, a partir de 11 de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA 884/2022/GASEC, DE 11 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 42, §1º, incisos I, II e IV, da Constituição Estadual, 
o Ato nº 250 - NM, de 06 de março de 2020 e com base no art. 37, da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

DESIGNAR

EJOGUIMAR AIRES DA ROCHA SILVA, número funcional 861392/1, 
Assistente Administrativo, para responder pela Diretoria de Gestão 
da Folha de Pagamento, em substituição a titular VAGLEIA INACIO 
MONTELO CAMARCO, número funcional 885475/1, no período de seu 
afastamento legal de 06/06/2022 a 02/07/2022.

Palmas-TO, aos 11 dias do mês de julho de 2022.

PAULO CESAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA 885/2022/GASEC, DE 11 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 42, §1º, incisos I e IV, da Constituição Estadual, o 
Ato nº 250 - NM, de 06 de março de 2020 e com base no art. 37, da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

DESIGNAR

RONAIR APARECIDA DA SILVA, número funcional 960278/1, para 
responder pela Gerência de Direitos Funcionais, em substituição ao titular 
MARCOS REZENDE MACHADO, número funcional 329347/4, no período 
de seu afastamento para usufruir das férias de 04/07/2022 a 14/07/2022.

Palmas-TO, aos 11 dias do mês de julho de 2022.

PAULO CESAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 886/2022/GASEC, DE 11 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 42, §1º, incisos I,II e IV, da Constituição Estadual, 
com base no art. 83, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

SUSPENDER

Em razão da extrema necessidade do serviço, as férias da servidora 
MARILIA DE SOUSA MOREIRA BARONI, CPF: XXX.XXX.501-82, número 
funcional 882218/1, Assistente Administrativo, lotada na Diretoria de 
Logística e Compras Corporativas, desta Pasta, prevista para o período 
de 01/07/2022 a 30/07/2022, referente ao período aquisitivo de 14/04/2021 
a 13/04/2022 (30 dias), assegurando-lhe o direito de usufruí-las em data 
oportuna, e não prejudicial ao serviço público e a servidora.

Palmas-TO, aos 11 dias do mês de julho de 2022.

PAULO CESAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 887/2022/GASEC, DE 11 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 42, §1º, incisos I, II e IV, da Constituição Estadual, 
com base no art. 83, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

SUSPENDER

Em razão da extrema necessidade do serviço, as férias do servidor 
GIORDANO BRUNO GOMES MILHOMEM REIS, CPF: XXX.XXX.581-32, 
número funcional 80989, Auxiliar Administrativo, lotado na Gerência de 
Logística e Estudos Técnicos, desta Pasta, prevista para o período de 
04/07/2022 a 28/07/2022, referente ao período aquisitivo de 15/04/2021 
a 14/04/2022 (25 dias), assegurando-lhe o direito de usufruí-las em data 
oportuna, e não prejudicial ao serviço público e a servidora.

Palmas-TO, aos 11 dias do mês de julho de 2022.

PAULO CESAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA 892/2022/GASEC, DE 11 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 42, §1º, incisos I e IV, da Constituição Estadual, o 
Ato nº 250 - NM, de 06 de março de 2020 e com base no art. 37, da Lei  
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

DESIGNAR

FILIPE RIBEIRO SEVERO, número funcional 11457430/1, para responder 
pela Diretoria de Gestão Patrimonial, em substituição a titular MARIA 
OSMANDA PEREIRA DE SOUZA E SILVA, número funcional 588420/5, 
no período de seu afastamento para usufruir das férias de 18/07/2022 
a 01/08/2022.

Palmas-TO, aos 11 dias do mês de julho de 2022.

PAULO CESAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

PORTARIA 893/2022/GASEC, DE 11 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 42, §1º, incisos I e IV, da Constituição Estadual, o 
Ato nº 250 - NM, de 06 de março de 2020 e com base no art. 37, da Lei  
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

DESIGNAR

ANGELICA LIMA MENDONÇA, número funcional 1227017/4, para 
responder pela Chefia da Assessoria de Comunicação, em substituição 
ao titular WANDERSON GONÇALVES NASCIMENTO, número funcional 
11188758/1, no período de seu afastamento para usufruir das férias de 
01/08/2022 a 15/08/2022.

Palmas-TO, aos 11 dias do mês de julho de 2022.

PAULO CESAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração
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DESPACHO Nº 2240/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/005330
INTERESSADO(A): LUCIA HELENA GONCALVES CRUZ
NOME DO DEPENDENTE:  José Auilson Bezerra Cruz
GRAU DE PARENTESCO: Pai
NÚMERO FUNCIONAL: 746463/2
CARGO: Professor Normalista
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Esc Est Norte Goiano

Com base na manifestação da Junta Médica Oficial do 
Estado, resolvo PRORROGAR o período de concessão do benefício 
de Redução de Jornada de Trabalho, de 08 (oito) horas para 06 (seis) 
horas ininterruptas, inicialmente concedido ao servidor(a) LUCIA HELENA 
GONCALVES CRUZ, por meio do Despacho nº 3619, de 12 de Julho de 
2021, nos termos do art. 112, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
pelo prazo de um ano, para o período de 25/04/2022 a 24/04/2023.

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, em Palmas, 
aos 05 dias de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2241/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/30550/005589
INTERESSADO(A): DAIANE TAVARES DE MELO
NOME DO DEPENDENTE: Déborah Rodrigues Melo de Souza
GRAU DE PARENTESCO: Filha
NÚMERO FUNCIONAL: 840029/3
CARGO: Médico
ÓRGÃO: Secretaria da Saúde
LOTAÇÃO: Centro Int de Ass a Mul e a Cri D Regina S Campos

Com base na manifestação da Junta Médica Oficial do 
Estado, resolvo PRORROGAR o período de concessão do benefício de 
Redução de Jornada de Trabalho, de 08 (oito) horas para 06 (seis) horas 
ininterruptas, inicialmente concedido ao servidor(a) DAIANE TAVARESDE 
MELO, por meio do Despacho nº 2590, de 11 de Maio de 2021, nos termos 
do art. 112, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, pelo prazo de um 
ano, para o período de 15/04/2022 a 14/04/2023.

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, em Palmas, 
aos 04 dias de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2242/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/005417
INTERESSADO(A): EDITE GOMES LIMA
NOME DO DEPENDENTE: Dremeller Henrike Gomes Araújo
GRAU DE PARENTESCO: Filho
NÚMERO FUNCIONAL: 597603/1
CARGO: Assistente Administrativo
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Centro de Ensino Médio Jose Alves de Assis

Com base na manifestação da Junta Médica Oficial do 
Estado, resolvo PRORROGAR o período de concessão do benefício de 
Redução de Jornada de Trabalho, de 08 (oito) horas para 06 (seis) horas 
ininterruptas, inicialmente concedido ao servidor(a) EDITE GOMES LIMA, 
por meio do Despacho nº 2968, de 02 de Junho de 2021, nos termos do 
art. 112,da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, pelo prazo de um ano, 
para o período de 09/05/2022 a 08/05/2023.

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, em Palmas 
ao(s) 04 de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2243/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/005332
INTERESSADO(A): GESIA DE ANDRADE SOUSA
NOME DO DEPENDENTE: Gustavo de Andrade Gonçalves
GRAU DE PARENTESCO: Filho
NÚMERO FUNCIONAL: 1242466/2
CARGO: Professor da Educação Básica
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Escola Estadual de Tempo Integ Denise Gomide Amui

Com base na manifestação da Junta Médica Oficial do 
Estado, resolvo PRORROGAR o período de concessão do benefício de 
Redução de Jornada de Trabalho, de 08 (oito) horas para 06 (seis) horas 
ininterruptas, inicialmente concedido ao servidor(a) GESIA DE ANDRADE 
SOUSA, por meio do Despacho nº 3463, de 06 de Julho de 2021, nos 
termos do art. 112, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, pelo prazo 
de um ano, para o período de 01/06/2022 a 31/05/2023.

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, em Palmas, 
aos 04 dias de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2244/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/31000/002528
INTERESSADO(A): EDINON MOREIRA DOS SANTOS
NOME DO DEPENDENTE: Vitória Almeida Oliveira Moreira
GRAU DE PARENTESCO: Filha
NÚMERO FUNCIONAL: 690056/2
CARGO: Agente de Polícia
ÓRGÃO: Secretaria da Segurança Pública
LOTAÇÃO: 103ª Delegacia de Polícia/103ª DP - Taguatinga

Com base na manifestação da Junta Médica Oficial do 
Estado, resolvo PRORROGAR o período de concessão do benefício de 
Redução de Jornada de Trabalho, de 08 (oito) horas para 06 (seis) horas 
ininterruptas, inicialmente concedido ao servidor(a) EDINON MOREIRA 
DOS SANTOS, por meio do Despacho nº 4107, de 09 de Agosto de 2021, 
nos termos do art. 112, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, pelo 
prazo de um ano, para o período de 02/07/2022 a 01/07/2023.

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, em Palmas, 
aos 04 dias de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2245/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/005617
INTERESSADO(A): MARIA DO DISTERRO AMORIM
NOME DO DEPENDENTE:  Maria Lourdes Alexandre
GRAU DE PARENTESCO: Mãe
NÚMERO FUNCIONAL: 873000/4
CARGO: Professor da Educação Básica
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Esc Est Castro Alves

Com base na documentação constante do presente processo, 
em especial a manifestação da Junta Médica Oficial do Estado, resolvo 
CONCEDER, ao(à) requerente MARIA DO DISTERRO AMORIM, o 
benefício de Redução de Jornada de Trabalho, de 8 (oito) para 6 (seis) 
horas diárias ininterruptas, nos termos do art. 112, da Lei nº 1.818, de 23 
de agosto de 2007, pelo prazo de um ano, para o período de 16/05/2022 
a 15/05/2023.

Para fins de renovação do benefício em referência faz-
se necessária a apresentação de documentação comprobatória de 
permanência das necessidades especiais do(a) dependente, com 
antecedência de 30 (trinta) dias do término do período retrocitado.

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, em Palmas, 
aos 05 dias de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração



ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 20226127DIÁRIO OFICIAL   No7

DESPACHO Nº 2490/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/25000/000486
INTERESSADO(A): JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA
NÚMERO FUNCIONAL: 1277871/1
CARGO: Assistente Administrativo
ÓRGÃO: Secretaria da Fazenda
LOTAÇÃO: Agencia de Atendimento III - Dianopólis
MUNICIPIO: DIANOPÓLIS

Com base na manifestação da Junta Médica Oficial do 
Estado, resolvo PRORROGAR o período de concessão do benefício 
de Redução de Jornada de Trabalho, de 08 (oito) horas para 06 (seis) 
horas ininterruptas, inicialmente concedido ao servidor(a) JAQUELINE 
RODRIGUES DA SILVA, por meio do Despacho nº 2964, de 02 de Junho 
de 2021, nos termos do art. 115, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 
2007, pelo prazo de um ano, para o período de 05/06/2022 a 04/06/2023.

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, em Palmas, 
aos 04 dias de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2500/2022/GASEC

PROCESSO Nº 2022/23000/003342
INTERESSADO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES BARBOSA
NOME DO DEPENDENTE:  Antonio Tavares Barbosa
GRAU DE PARENTESCO: Irmão
NÚMERO FUNCIONAL: 706910/1
CARGO: Professor Normalista
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Esc Est Silva Dourado

Com base na documentação constante do presente processo, 
em especial a manifestação da Junta Médica Oficial do Estado, resolvo 
CONCEDER, ao(à) requerente MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES 
BARBOSA, o benefício de Redução de Jornada de Trabalho, de 8 (oito) 
para 6 (seis) horas diárias ininterruptas, nos termos do art. 112, da Lei  
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, pelo prazo de um ano, para o período 
de 30/06/2022 a 29/06/2023.

Para fins de renovação do benefício em referência faz-se  
necessária a apresentação de documentação comprobatória de 
permanência das necessidades especiais do(a) dependente, com 
antecedência de 30 (trinta) dias do término do período retrocitado.

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, em Palmas, 
aos 04 dias de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2517/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/004738
INTERESSADO(A): DEUSELINA PEREIRA DA SILVA CRUZ
NOME DO DEPENDENTE:  Uilson Cruz de Carvalho
GRAU DE PARENTESCO: Cônjuge
NÚMERO FUNCIONAL: 131298/5
CARGO: Professor da Educação Básica
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Esc Est Dr Joaquim Pereira da Costa

Com base na documentação constante do presente processo, 
em especial a manifestação da Junta Médica Oficial do Estado, resolvo 
CONCEDER, ao(à) requerente DEUSELINA PEREIRA DA SILVA CRUZ, 
o benefício de Redução de Jornada de Trabalho, de 8 (oito) para 6 (seis) 
horas diárias ininterruptas, nos termos do art. 112, da Lei nº 1.818, de 23 
de agosto de 2007, pelo prazo de um ano, para o período de 24/05/2022 
a 23/05/2022.

Para fins de renovação do benefício em referência faz-se  
necessária a apresentação de documentação comprobatória de 
permanência das necessidades especiais do(a) dependente, com 
antecedência de 30 (trinta) dias do término do período retrocitado.

Gabinete do Secretário de Estado da Administração, em Palmas, 
aos 06 dias de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2643/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/41000/000391
INTERESSADO(A): ERMINIA DA TRINDADE RODRIGUES NERES 
ALVES
ASSUNTO: Desincompatibilização para Atividade Política
CARGO: Contador
NÚMERO FUNCIONAL: 358566/2
CPF: xxx.xxx.691-91
ÓRGÃO: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
LOTAÇÃO: Núcleo do SINE
MUNICÍPIO: Porto Nacional

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 1º, inciso II, “l”, e inciso VI, da Lei Complementar  
nº 64, de 18 de maio de 1990, c/c o art. 101, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto 
de 2007, CONCEDO ao(à) servidor(a) Ermínia da Trindade Rodrigues 
Neres Alves, o afastamento necessário para desincompatibilização, com 
remuneração, para concorrer ao cargo de Deputado Estadual, pelo prazo 
de 03 (três) meses, no período de 02.07.2022 a 01.10.2022.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 7 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2644/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/30550/007879
INTERESSADO(A): LUCIANA PEREIRA DIAS
ASSUNTO: Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Assistente de Serviços de Saúde
NÚMERO FUNCIONAL: 1083252/1
CPF: xxx.xxx.171-68
ÓRGÃO: Secretaria da Saúde
LOTAÇÃO: Diretoria de Gestão da Hemorrede
MUNICÍPIO: Palmas

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 103, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
DEFIRO, a partir de 01 de junho de 2022, o pedido de INTERRUPÇÃO 
da Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida ao(à) 
servidor(a) Luciana Pereira Dias, por meio do Despacho nº 2.988, de 31 
de maio de 2021, publicado no Diário Oficial nº 5.861, de 09 de junho 
de 2021, determinando o seu restabelecimento em Folha de Pagamento 
mediante exercício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 7 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2645/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/011298
INTERESSADO(A): VALÉRIA DOMINGUES SOARES
ASSUNTO: Desincompatibilização para Atividade Política
CARGO: Professor da Educação Básica
NÚMERO FUNCIONAL: 528691/4
CPF: xxx.xxx.931-53
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Escola Especial Raios de Luz - Convênio
MUNICÍPIO: Araguaína
REGIONAL: Araguaína

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 1º, inciso II, “l”, e inciso VI, da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, c/c o art. 101, da Lei nº 1.818, de 23 
de agosto de 2007, CONCEDO ao(à) servidor(a) Valéria Domingues 
Soares, o afastamento necessário para desincompatibilização, com 
remuneração, para concorrer ao cargo de Deputado Federal, pelo prazo 
de 02 (dois) meses e 1 (um) dia, no período de 31.07.2022 a 01.10.2022, 
ressaltando-se que houve concessão de férias no interstício de 01.07.2022 
a 30.07.2022, que caracteriza o afastamento de fato do servidor de suas 
funções.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 7 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração
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DESPACHO Nº 2646/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/011300
INTERESSADO(A): EDERVAL CAMARGO ROCHA
ASSUNTO: Desincompatibilização para Atividade Política
CARGO: Professor da Educação Básica
NÚMERO FUNCIONAL: 759202/3
CPF: xxx.xxx.499-49
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Colégio da Polícia Militar do Estado do Tocantins
MUNICÍPIO: Palmas
REGIONAL: Palmas

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 1º, inciso II, “l”, e inciso VI, da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, c/c o art. 101, da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, CONCEDO ao(à) servidor(a) Ederval Camargo Rocha, 
o afastamento necessário para desincompatibilização, com remuneração, 
para concorrer ao cargo de Deputado Estadual, pelo prazo de 02 (dois) 
meses e 1 (um) dia, no período de 31.07.2022 a 01.10.2022, ressaltando-se  
que houve concessão de férias no interstício de 01.07.2022 a 30.07.2022, 
que caracteriza o afastamento de fato do servidor de suas funções.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 7 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2654/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/41000/000390
INTERESSADO(A): AERONSSAYTT GOMES LIMA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Desincompatibilização para Atividade Política
CARGO: Assistente Administrativo
NÚMERO FUNCIONAL: 938790/2
CPF: xxx.xxx.281-53
ÓRGÃO: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
LOTAÇÃO: Gerência de Qualificação, Capacitação e Gestão das Unidades 
do Sine
MUNICÍPIO: Palmas

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 1º, inciso II, “l”, e inciso VI, da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, c/c o art. 101, da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, CONCEDO ao(à) servidor(a) Aeronssaytt Gomes Lima 
de Oliveira, o afastamento necessário para desincompatibilização, com 
remuneração, para concorrer ao cargo de Deputado Federal, pelo prazo 
de 03 (três) meses, no período de 02.07.2022 a 01.10.2022.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 7  
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2665/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/31000/002293
INTERESSADO(A): IRANDELI EVANGELISTA ARAUJO
ASSUNTO: Licença-Prêmio por Assiduidade
CARGO: Papiloscopista
NÚMERO FUNCIONAL: 571407/3
CPF: xxx.xxx.891-49
ÓRGÃO: Secretaria da Segurança Pública
LOTAÇÃO: Núcleo Especializado de Arquivo Civil
MUNICÍPIO: Palmas

Nos termos da informação técnica da Diretoria de Gestão 
de Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas, desta Pasta, INDEFIRO a pretensão do(a) servidor(a) Irandeli 
Evangelista Araujo, em relação ao período aquisitivo referente ao 1º 
(primeiro) quinquênio, compreendido em 17.08.1994 a 16.08.1999, em 
virtude de ter completado efetivo exercício após 12 de fevereiro de 1999, 
em desacordo com o que estabelece o artigo 104, da Lei nº 581, de 24 de 
agosto de 1993,  c/c o artigo 212, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
o qual assegurou o direito ao gozo da Licença-Prêmio por Assiduidade, 
somente aos que tenham completado o interstício necessário à concessão 
deste benefício até a referida data.

O tempo de serviço decorrente do contrato de trabalho firmado 
em 1º de junho de 1993, não pode ser computado no interstício para 
implemento do período aquisitivo da Licença-Prêmio por Assiduidade, 
tendo em vista sua nulidade, pois tal contratação se deu após a vigência 
da Constituição Federal de 1988, sem a prévia e indispensável habilitação 
em concurso público de provas ou de provas e títulos (conforme Parecer 
e Despacho “AJE” nº 243/PGE).

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 8 
de julho de 2022.

PAULO CESAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2668/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/32470/000598
INTERESSADO(A): JHEYSON MARTINS SILVA
ASSUNTO: Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Fiscal de Trânsito
NÚMERO FUNCIONAL: 11192500/1
CPF: xxx.xxx.971-25
ÓRGÃO: Departamento Estadual de Trânsito
LOTAÇÃO: Gerência de Fiscalização e Segurança
MUNICÍPIO: Palmas

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 103, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
DEFIRO, a partir de 15 de junho de 2022, o pedido de INTERRUPÇÃO 
da Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida ao(à) 
servidor(a) Jheyson Martins Silva, por meio do Despacho nº 6.500, de 
23 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 5.980, de 06 de 
dezembro de 2021, determinando o seu restabelecimento em Folha de 
Pagamento mediante exercício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 8 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2669/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/011359
INTERESSADO(A): SUELY AQUINO BONFIM
ASSUNTO: Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais
NÚMERO FUNCIONAL: 970600/3
CPF: xxx.xxx. 891-04
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Colégio Estadual Ulisses Guimarães
MUNICÍPIO: Pau D’Arco
REGIONAL: Colinas do Tocantins

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, 
e ainda nos termos do art. 103, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 
2007, DEFIRO, a partir de 1º de abril de 2022, o pedido de INTERRUPÇÃO 
da Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida ao(à) 
servidor(a) Suely Aquino Bonfim, por meio do Despacho nº 196, de 14 
de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 5.773, de 25 de janeiro 
de 2021, determinando o seu restabelecimento em Folha de Pagamento 
mediante exercício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 8 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração
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DESPACHO Nº 2670/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/30550/009029
INTERESSADO(A): SÉRGIO MURILO FREIRE BARBOSA
ASSUNTO: Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Técnico em Enfermagem
NÚMERO FUNCIONAL: 113776/3
CPF: xxx.xxx.101-40
ÓRGÃO: Secretaria da Saúde
LOTAÇÃO: Supervisão do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS-II
MUNICÍPIO: Araguaína

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 103, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
DEFIRO, a partir de 02 de junho de 2022, o pedido de INTERRUPÇÃO da 
Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida ao(à) servidor(a) 
Sérgio Murilo Freire Barbosa, por meio do Despacho nº 4.222, de 10 de 
agosto de 2021, publicado no Diário Oficial nº 5.909, de 16 de agosto de 
2021, determinando o seu restabelecimento em Folha de Pagamento 
mediante exercício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 8 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2671/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/20610/000049
INTERESSADO(A): AGNES ROCHA BARBOSA
ASSUNTO: Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Fiscal Metrológico
NÚMERO FUNCIONAL: 11217120/1
CPF: xxx.xxx.981-19
ÓRGÃO: Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação 
e Tecnologia
LOTAÇÃO: Diretoria de Pesos e Medidas
MUNICÍPIO: Palmas

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 103, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
DEFIRO, a partir de 20 de junho de 2022, o pedido de INTERRUPÇÃO 
da Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida ao(à) 
servidor(a) Agnes Rocha Barbosa, por meio do Despacho nº 1.863, de 
12 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial nº 6.091, de 19 de maio 
de 2022, determinando o seu restabelecimento em Folha de Pagamento 
mediante exercício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 8 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2672/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/010744
INTERESSADO(A): LUCIANA MORAES BRAGA
ASSUNTO: Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais
NÚMERO FUNCIONAL: 680610/1
CPF: xxx.xxx.402-44
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Colégio Militar do Estado do Tocantins - Unidade II
MUNICÍPIO: Palmas
REGIONAL: Palmas

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 103, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
DEFIRO, a partir de 07 de junho de 2022, o pedido de INTERRUPÇÃO da 
Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida ao(à) servidor(a) 
Luciana Moraes Braga, por meio do Despacho nº 4.591, de 27 de agosto 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 5.922, de 02 de setembro de 
2021, determinando o seu restabelecimento em Folha de Pagamento 
mediante exercício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 8 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2673/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/40310/000554
INTERESSADO(A): ROSIMEIRE WANDERLEY DA CRUZ SANTOS
ASSUNTO: Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Fiscal Ambiental
NÚMERO FUNCIONAL: 1058754/9
CPF: xxx.xxx.851-04
ÓRGÃO: Instituto Natureza do Tocantins
LOTAÇÃO: Diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental
MUNICÍPIO: Palmas

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 103, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
DEFIRO, a partir de 06 de junho de 2022, o pedido de INTERRUPÇÃO da 
Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida ao(à) servidor(a) 
Rosimeire Wanderley da Cruz Santos, por meio do Despacho nº 3.292, de 
23 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial nº 5.654, de 30 de julho 
de 2020, determinando o seu restabelecimento em Folha de Pagamento 
mediante exercício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 8 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2674/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/27000/010837
INTERESSADO(A): JOSÉ LENILSON OLIVEIRA DE MENDONÇA
ASSUNTO: Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Professor da Educação Básica
NÚMERO FUNCIONAL: 11130040/1
CPF: xxx.xxx.632-91
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Superintendência de Gestão de Pessoas
MUNICÍPIO: Palmas

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 103, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
DEFIRO, a partir de 24 de junho de 2022, o pedido de INTERRUPÇÃO da 
Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida ao(à) servidor(a) 
José Lenilson Oliveira de Mendonça, por meio do Despacho nº 551, de 
08 de fevereiro de 2022, publicado no Diário Oficial nº 6.029, de 14 de 
fevereiro de 2022, determinando o seu restabelecimento em Folha de 
Pagamento mediante exercício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 8 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 2675/2022/GASEC

PROCESSO Nº: 2022/30550/008609
INTERESSADO(A): SILVANA BRAGA DE SOUSA COSTA
ASSUNTO: Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Técnico em Enfermagem
NÚMERO FUNCIONAL: 1208985/1
CPF: xxx.xxx.881-68
ÓRGÃO: Secretaria da Saúde
LOTAÇÃO: Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Ayres
MUNICÍPIO: Palmas

Acolhendo a Informação Técnica, prestada pela Diretoria de 
Gestão Funcional, da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, desta Pasta, e demais documentos constantes dos autos, e 
ainda nos termos do art. 103, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
DEFIRO, a partir de 14 de junho de 2022, o pedido de INTERRUPÇÃO da 
Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida ao(à) servidor(a) 
Silvana Braga de Sousa Costa, por meio do Despacho nº 2.258, de 18 
de maio de 2020, publicado no Diário Oficial nº 5.608, de 25 de maio de 
2020, determinando o seu restabelecimento em Folha de Pagamento 
mediante exercício.

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 8 
de julho de 2022.

PAULO CÉSAR BENFICA FILHO
Secretário de Estado da Administração
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EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N°: 2021/23000/003015
CONTRATO Nº: 307/2022
NÚMERO AUTOMÁTICO: 22000844
CONTRATANTE: Secretaria da Administração
CONTRATADO: Herley Costa da Silva
CPF/CNPJ: 45.023.418/0001-52
OBJETO DO CONTRATO: Serviços de chaveiro com fornecimento de 
materiais e serviços
VALOR DO CONTRATO: R$ 13.495,25 (treze mil quatrocentos e noventa 
e cinco reais e vinte e cinco centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 24950.04.122.1100.4199/24870.04.122.
1172.4196
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DETALHADA: 1.7590000240/1.7590000242
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Paulo César Benfica Filho - representante legal da 
Contratante e Herley Costa da Silva - representante legal da Contratada.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO/CREDENCIAMENTO

PROCESSO N°: 2018.23000.003378
CONTRATO Nº: 308/2022
CONTRATANTE: Secretaria da Administração
CONTRATADO: CLÍNICA MÉDICA ONCONORTE LTDA
CPF/CNPJ: 35.139.593/0001-56
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços na área da saúde 
e diagnósticos, serviços hospitalares, serviços de atendimento nas 
especialidades médicas, serviço de radioterapia, serviços de oncologia, 
serviços de terapia renal substitutiva e demais serviços e procedimentos 
previstos e atualizados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde 
do PLANSAÚDE-TO.
VALOR DO CONTRATO O serviço será remunerado conforme a demanda, 
de acordo com o valor referencial indicado na Tabela Própria do Plansaúde 
(TPPS), bem como demais valores postos em Portarias estabelecidas 
pela Unidade Gestora do Plansaúde, sendo vedado o pagamento de 
qualquer sobretaxa.
MODALIDADE: Edital de Credenciamento nº 001/2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária: 24870
Programa de trabalho: 10.302.1172.4322
Natureza de Despesa: 33.90.39
Fonte Detalhada: 759/0242/888888
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022
VIGÊNCIA: O Contrato terá a vigência máxima, improrrogável de 60 
(sessenta) meses a partir da data da sua assinatura, dentro dos limites 
previstos pela Lei Federal nº 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Paulo César Benfica Filho - representante legal da 
Contratante e Mayze Pereira Dal Col Freire - representante legal da 
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Republicada para correção

PROCESSO N°: 2022/23000/000802
CONTRATO Nº: 7/2022
ADITIVO Nº: 1º Termo Aditivo
NÚMERO AUTOMÁTICO: 22000185
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Administração.
CONTRATADA: CS Brasil Frotas S/A
CNPJ: 27.595.780-0001-16
OBJETO DO ADITIVO: Reajustamento do valor inicial do Contrato  
nº 7/2022 com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, 
a partir de 09 de março de 2022.
VALOR DO ADITIVO Valor original do Contrato: R$ 36.168,00 (trinta e 
seis mil cento e sessenta e oito reais);
Valor atualizado do Contrato: R$ 40.068,00 (quarenta mil e sessenta e 
oito reais).
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.1100.2263
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DETALHADA: 500.0000.000
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2022
VIGÊNCIA: 09/03/2022 a 09/03/2023
SIGNATÁRIOS: Paulo César Benfica Filho - representante legal da 
Contratante; Anselmo Tolentino Soares Junior e Paulo Roberto Teixeira -  
representantes legais da Contratada.

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E AQUICULTURA

PORTARIA/SEAGRO Nº 096/2022.

A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
AQUICULTURA, estrutura operacional do Poder Executivo, inscrito no 
CNPJ/MF sob o no 25.089.137/0001-95, neste ato representado pelo 
Secretário de Estado Jaime Café de Sá, nomeado pelo Ato nº 011 - NM, 
publicado no Diário Oficial do Estado n° 5.761, de 08 de janeiro de 2021, 
no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Constituição do 
Estado e demais legislações correlatas, RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de fiscais titular e 
suplente do Termo de Convênio n° 33010.000011/2022 celebrado com a 
Prefeitura Municipal de Muricilândia, conforme quadro a seguir:

TITULAR SUPLENTE INSTRUMENTO/
PROCESSO OBJETO

Denilson Bezerra Costa
Matrícula: 60x.xx1-2
CPF: 49x.xxx.xx1-87

João Burjack Cirqueira
Matrícula: 11xxxxx6-1
CPF: 38x.xxx.x51-53

Termo de Convênio 
330100.000011/2022Proc.

2022/33001/00028

Aquisição de combustível para 
veículos que atendem aos 

agricultores familiares da região 
de Muricilândia/TO. 

Art. 2º São atribuições do Fiscal:

I - ler atentamente o Termo de Convênio, plano de trabalho, 
cronograma de execução, especialmente quanto à especificação do 
objeto;

II - ter conhecimento das normas disciplinadoras deste Termo 
de Convênio para fiscalizar sua correta aplicação;

III - verificar o cumprimento das condições acordadas neste 
instrumento e plano de trabalho, técnicas e administrativas, em todos 
os aspectos;

IV - orientar o Convenente sobre a correta execução do Termo 
de Convênio, bem como, levar aos mesmos o conhecimento das situações 
de risco, recomendando medidas e estabelecendo prazos para a solução;

V - anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução 
deste Termo, informando à concedente ou parceiro, aquelas que 
dependam de providências, com vistas à regularização das faltas e 
defeitos observados;

VI - representar à concedente, contra irregularidades, ainda que 
não diretamente relacionadas à execução, mas acerca de circunstâncias 
de que tenha conhecimento em razão do ofício;

VII - buscar, em caso de dúvida, auxílio junto às áreas técnicas 
competentes sobre assuntos alheios ao seu conhecimento.

VIII - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório 
ao Secretário da Seagro para ciência e apreciação das providências;

IX - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do Termo de Convênio;

Art. 3º Fica designado o diretor da Diretoria da Agricultura 
Familiar como Supervisor do referido Termo de Convênio, com atribuições 
para as decisões que competem ao cargo de chefia.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de vigência 
do Termo de Convênio nº 33010.000011/2022.

Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Aquicultura, em Palmas - TO, aos 11 (onze) dias do mês de julho de 2022.

Jaime Café de Sá
Secretário Ordenador de Despesa
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EXTRATO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2019

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 34/2019
Processo nº: 2017.33000.000217
Contratante: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
AQUICULTURA.
CNPJ: 25.089.137/0001-95
Contratado: TINS - SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI - BRASIL S.A
CNPJ: 14.061.956/0001-41
Objeto: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto prestação de prorrogar 
prazo de vigência do Contrato nº 34/2017, referente à PRESTAÇÃ ODE 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (Serviços de Outsourcing de Impressão, 
incluindo: gerenciamento através de software para contabilização e 
produção de documentos físicos coloridos, preto e branco, digitações e 
encadernações), por mais 12 (doze) meses da data em que irá se findar 
o prazo do Contrato, em 21 de julho de 2022, nos termos da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: Fica estabelecida a renovação contratual por 12 (doze) meses, 
contatos a partir do dia 22 de julho de 2022.
ASSINATURA DO ADITAMENTO: 30 de junho de 2022.
SIGNATÁRIO: Jaime Café de Sá - Secretário de Estado - pela Contratante; 
Wenderson Lima Ferreira - Representantes da Contratada.

SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

PORTARIA SECIJU/TO Nº 609, DE 30 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a interrupção de férias de servidor 
público.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIDADANIA E JUSTIÇA, 
designado pelo Ato Governamental de nº 357 - NM, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº 6.023, de 04 de fevereiro de 2022, no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, II e IV, da Constituição do 
Estado do Tocantins

CONSIDERANDO a Proposta de Portaria GGDP - Nº 452/2021, 
oriunda da Gerência de Gestão de Pessoas - GGP;

CONSIDERANDO, também, que o art. 86, da Lei 1.818/2007, 
especifica que as férias podem ser suspensas ou interrompidas por 
necessidade do serviço;

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

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER, por necessidade de serviço, nos 
termos do art. 86, da Lei 1.818/2007, a fruição de 20 (vinte) dias das 
férias do servidor GERALDO DIVINO CABRAL, Analista Técnico Jurídico,  
nº Funcional 293730-4, previstas para o período de 30/06/2022 à 
19/07/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021, garantindo-lhe  
o direito de usufruí-la na data oportuna e não prejudicial ao serviço público 
e ao servidor.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIDADANIA E 
JUSTIÇA, em Palmas/TO, aos 30 dias do mês de junho de 2022.

Deusiano Pereira de Amorim
Secretário

SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

PORTARIA Nº 163/2022/GABSEC/SECTUR, 
DE 11 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA CULTURA E TURISMO, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Lei Nº 3.902, de 31 de março de 2022, que 
dispõe sobre a organização da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Estadual e altera a Lei Estadual nº 3.421, de 08 de março de 
2019 e o ATO nº 358 - NM, publicado no DOE edição nº 6023, de 04 de 
fevereiro de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo identificados, para sem 
nenhum prejuízo de suas atribuições normais, exercerem o encargo de 
fiscal de Convênio/Colaboração, dos termos elencados a seguir:

NÚMERO DO 
TERMO CONVÊNIO (CONV@TO) PROCESSO OBJETO FISCAL MATRÍCULA

77010.00134/2022 010419.00267/2022 2022/77011/000047 XXVI FESTA DE VAQUEJADA DE 
NOVO ALEGRE- ESTRUTURA Wilcker Pereira Costa               11815825-1

77010.00123/2022 010200.00644/2022 2022/77011/000224

PRAIA DO PRAIÃO DO 
DOMINGUINHOS NO MUNICÍPIO 

DE PARANÃ-SHOW DA MARI 
FERNANDES

AUGUSTO CESAR 
COSTA DE 

VASCONCELOS
115432221-2

77010.00135/2022 010403.00303/2022 2022/77011/000063
PRAIA DO PRAIÃO DO 

DOMINGUINHOS NO MUNICÍPIO 
DE PARANÃ-ESTRUTURA

AUGUSTO CESAR 
COSTA DE 

VASCONCELOS
115432221-2

77010.00158/2022 010200.00674/2022 2022/77011/000242
EMPORADA DE PRAIA NO 

MUNICÍPIO DE PEIXE.-SHOW 
OURA E RAFAEL

AUGUSTO CESAR 
COSTA DE 

VASCONCELOS
115432221-2

77010.00133/2022 010403.00407/2022 2022/77011/000118
PRAIA DA RAPOSA 2022 NO 
MUNICIPIO DE TUPIRATINS- 

SHOW IGOR CUNHA E BANDA 

BRAYAN LUCAS 
GONÇALVES LIAL 11722428-2

77010.00162/2022 010200.00645/2022 2022/77011/000225

PRAIA DA RAPOSA 2022 NO 
MUNICIPIO DE TUPIRATINS- 

SHOW IGOR CUNHA E BANDA- 
ESTRUTURA

BRAYAN LUCAS 
GONÇALVES LIAL 11722428-2

77010.00089/2022 010410.00406/2022 2022/77011/000117

REALIZAÇÃO TEMPORADA DE 
PRAIA “VERAO VIVO PRAIA DA 

FOFOCA”- SHOW MARIANA 
FAGUNDES

BRAYAN LUCAS 
GONÇALVES LIAL 11722428-2

77010.00145/2022 010200.00643/2022 2022/77011/000223
TEMPORADA DE PRAIA “VERÃO 

VIVO PRAIA DA FOFOCA’- 
ESTRUTURA 

BRAYAN LUCAS 
GONÇALVES LIAL 11722428-2

77010.00141/2022 010200.00681/2022 2022/77011/000249

TEMPORADA DE PRAIA NO 
MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS- 
SHOW ELECTRA, SHOW FORRO 

DE PEGADA 

CLEICIONE OLIVEIRA 
MARTINS 11511320-4

77010.00127/2022 010200.00682/2022 2022/77011/000250

APOIO PARA REALIZAÇÃO 
DEOS FESTEJOS CULTURAIS 

RELIGIOSOS DO MUNICIPIO DE 
DIANOPOLIS

CRISTYANE 
EVANGELISTA 

SOUSA 11763540-2

77010.00136/2022 010403.00401/2022 2022/77011/000115

TEMPORADA DE PRAIA 
ARAGUACEMA- SHOW JHON 

AMPLIFICADO, SHOW GRUPO 
PROJETO 1+1

DEBORA LORRANNY 
COELHO BRITO 11680725-3

77010.000141/2022 010200.00681/2022 2022/77011/000249 ESTRUTURA -SHOW BANDA CAPIM 
DOURADO- MARIANÓPOLIS

CLEICIONE OLIVEIRA 
MARTINS 1151320-4

77010.000141/2022 010200.00681/2022 2022/77011/000249 ESTRUTURA -SHOW LUCAS 
VAQUEIRO- MARIANÓPOLIS

CLEICIONE OLIVEIRA 
MARTINS 1151320-4

77010.000141/2022 010200.00681/2022 2022/77011/000249 ESTRUTURA -SHOW VIOLA DE 
JUNIO- MARIANÓPOLIS

CLEICIONE OLIVEIRA 
MARTINS 1151320-4

77010.000141/2022 010200.00681/2022 2022/77011/000249 ESTRUTURA -SHOW  ELECTRA- 
MARIANÓPOLIS

CLEICIONE OLIVEIRA 
MARTINS 1151320-4

77010.000141/2022 010200.00681/2022 2022/77011/000249 ESTRUTURA -SHOW FORRÓ DE 
PEGADA- MARIANÓPOLIS

CLEICIONE OLIVEIRA 
MARTINS 1151320-4

77010.000063/2022 010200.00589/2022 2022/77011/000197

LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, 
LOCUÇÃO DE RODEIO,SHOW 
MUSICAL PARA EXPOSIÇÕES 

AGROPECUARIASDO ESTADO DO 
TOCANTINS.

GISLENE TEIXEIRA 
DA LUZ 11680520-2

77010.0000125/2022 01041900260/2022 2022/77011/000046
ESTRUTURA- FESTA DO 

PADROEIRO DIVINO PAI ETERNO- 
TAIPAS TO

MONA LISA DO 
NASCIMENTO 1038796-3

77010.0000125/2022 01041900260/2022 2022/77011/000046
ESTRUTURA- FESTA DO 

PADROEIRO DIVINO PAI ETERNO- 
TAIPAS TO

MONA LISA DO 
NASCIMENTO 1038796-3

77010.0000125/2022 01041900260/2022 2022/77011/000046
ESTRUTURA- FESTA DO 

PADROEIRO DIVINO PAI ETERNO- 
TAIPAS TO

MONA LISA DO 
NASCIMENTO 1038796-3

77010.000142/2022 010200.00687/2022 2022/77011/000259

SHOW CANTOR MICHEL FIRMO E 
BANDA- TEMPORADA DE PRAIA 
DESERTA NO MUNICÍPIO DE RIO 

DOS BOIS

NÚBIA PEREIRA REIS 
GOMES 901602-7

77010.000142/2022 010200.00687/2022 2022/77011/000259
SHOW THIAGO JHONATAN- 

TEMPORADA DE PRAIA DESERTA 
NO MUNICÍPIO DE RIO DOS BOIS

NÚBIA PEREIRA REIS 
GOMES 901602-7

77010.00137/2022 010200.00724/2022 2022/77011/000271
FESTEJOS DE SAÕ PERO NO 
MUNICÍPIO DE ABREULANDIA- 

SHOW LUCAS VAQUEIRO

ROMISSILAMAR 
NOLETO OLIVEIRA 9572065

77010.000136/2022 010403.00401/2022 2022/77011/000115 SHOW CANTOR ZÉ OTTAVIO DEBORA LORRANNY 
COELHO BRITO 11680725-3

77010.000136/2022 010403.00401/2022 2022/77011/000115 SHOW CANTOR JHON 
AMPLIFICADO

DEBORA LORRANNY 
COELHO BRITO 11680725-3

77010.000136/2022 010403.00401/2022 2022/77011/000115 SHOW GRUPO PROJETO DEBORA LORRANNY 
COELHO BRITO 11680725-3
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77010.000136/2022 010403.00401/2022 2022/77011/000115 SHOW CANTOR LAMBASAIA DEBORA LORRANNY 
COELHO BRITO 11680725-3

77010.000136/2022 010403.00401/2022 2022/77011/000115 SHOW CANTOR KARKARÁ DEBORA LORRANNY 
COELHO BRITO 11680725-3

77010.000136/2022 010403.00401/2022 2022/77011/000115 SHOW CANTOR BIU DO PISEIRO DEBORA LORRANNY 
COELHO BRITO 11680725-3

77010.000136/2022 010403.00401/2022 2022/77011/000115 SHOW DUPLA LUCAS E GUSTAVO DEBORA LORRANNY 
COELHO BRITO 11680725-3

77010.00164/2022 010200.00690/2022 2022/77011/000262
ARRAIAL CAPIM DOURADO DO 
TOCANTINS EM PALMAS-SHOW 

BANDA BOTOS- ESTRUTURA
JEAN CARLOS SILVA 11662883-4

77010.00119/2022 010420.00514/2022 2022/77011/000214 ARRAIAL CAPIM DOURADO SHOW 
BANDA VEJA- ESTRUTURA  JEAN CARLOS SILVA 11662883-4

77010.00092/2022 010401.00550/2022 2022/77011/000193 IX TROPEADA DE SÃO PEDRO, NO 
MUNICÍPIO DE PALMEIRANTE-TO KENAR LIMA SILVA 11802634-2

77010.00091/2022 010410.00191/2022 2022/77011/000028
TEMPORADA DE PRAIA NO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO- 
ESTRUTURA

LIVIA MARTINS 
VIEIRA 11767324-1

77010.00140/2022 010200.00725/2022 2022/77011/000272

TEMPORADA DE PRAIA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA DO 

OURO- SHOW WASHINGTON 
BRASILEIRO

LIVIA MARTINS 
VIEIRA 11767324-1

77010.00090/2022 010413.00529/2022 2022/77011/000185 ABERTURA DA TEMPORADA DE 
PRAIA GOIATINS- ESTRUTURA

LIVIA MARTINS 
VIEIRA 11767324-1

77010.00098/2022 010413.00529/2022 2022/77011/000185
REALIZAÇÃO DA TEMPORADA 

DE PRAIA GOIATINS- SHOW 
MARIANA FAGUNDES

LIVIA MARTINS 
VIEIRA 11767324-1

77010.00061/2022 010410.00108/2022 2022/77011/000011
APOIO A REALIZAÇÃO DA 

TEMPORADA DE PRAIA 2022 
FILADELFIA-ESTRUTURA

MARIA REVÉTRIA 
GOMES CÂMARA 1228790-9

77010.00073/2022 010410.00135/2022 2022/77011/000017
APOIO A REALIZAÇÃO DA 

TEMPORADA DE PRAIA 2022 
FILADELFIA-ESTRUTURA

MARIA REVÉTRIA 
GOMES CÂMARA 1228790-9

77010.000113/2022 010200.00642/2022 2022/77011/000222
TEMPORADA DE PRAIA NO 

MUNICIPIO DE FILADELFIA-SHOW 
VITINHO IMPERADOR

MARIA REVÉTRIA 
GOMES CÂMARA 1228790-9

77010.000149/2022 010200.00692/2022 2022/77011/000263
TEMPORADA DE PRAIA 

BABAÇULANDIA-ESTRUTURA 
ESHOW FORRO DE MEL

MARIA REVÉTRIA 
GOMES CÂMARA 1228790-9

77010.00072/2022 010404.00432/2022 2022/77011/000132
EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA 
DE ALMAS TO- SHOW THIAGO 

JHONATAN

MONA LISA DO 
NASCIMENTO 1038796-3

77010.00160/2022 010200.00744/2022 2022/77011/000284
TEMPORADA DE PRAIA NO 

MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS-
ESTRUTURA

MONA LISA DO 
NASCIMENTO 1038796-3

77010.00161/2022 010200.00750/2022 2022/77011/000291
TEMPORADA DE PRAIA NO 

MUNICIPIO DE MAURILANDIA-
ESTRUTURA

MONA LISA DO 
NASCIMENTO 1038796-3

77010.00167/2022 010200.00695/2022 2022/77011/000266 TEMPORADA DE PRAIA NO 
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO

MONA LISA DO 
NASCIMENTO 1038796-3

77010.00168/2022 010200.00742/2022 2022/77011/000282

TEMPORADA DE PRAIA DE 
SALINAS DO BICO 2022 

MUNICIPIO CARRASCO BONITO-
TO 2022

MONA LISA DO 
NASCIMENTO 1038796-3

77010.00166/2022 010200.00693/2022 2022/77011/000264
TEMPORADA DE PRAIA NO 

MUNICIPIO NOVO ACORDO - 
SHOW NUBIA DOURADO

RAFAELA CASTRO 
CORADO 11622563-3

77010.00172/2022 010403.00398/2022 2022/77011/000112

TEMPORADA DE PRAIA DE 2022 
NO MUNICIPIO DE FORMOSO 
DO ARAGUAIA-SHOW BANDA 

LUXÚRIA

RAFAELA CASTRO 
CORADO 11622563-3

77010.00172/2022 010403.00398/2022 2022/77011/000112
IX TROPEADA DE SÃO 

PEDRO, NO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRANTE-TO

RAFAELA CASTRO 
CORADO 11622563-3

77010.00102/2022 010403.00189/2022 2022/77011/000027
REALIZAÇÃO DA TEMPORADA 
PRAIA MUNICIPIO DE ALIANÇA 
DO TOCANTINS-ESTRUTURA

ROMISSILAMAR 
NOLETO OLIVEIRA 9572065

77010.00105/2022 010404.00449/2022 2022/77011/000141

REALIZAÇÃO DE SHOW 
ARTÍSTICO E INFRAESTRUTURA 

NA TEMPORADA DE PRAIA 
DE ALIANÇA DO TOCANTINS- 

ESTRUTURA E SHOW ZÉ 
OTTAVIO

ROMISSILAMAR 
NOLETO OLIVEIRA 9572065

77010.00129/2022 010200.00684/2022 2022/77011/000253

TEMPORADA DE PRAIA NO 
MUNICIPIO DE TOCANTINIA-
SHOW GUSTAVO MOURA E 
RAFAEL, SHOW FABRICIO E 

HENRIQUE

ROMISSILAMAR 
NOLETO OLIVEIRA 9572065

77010.00100/2022 010408.00270/2022 2022/77011/000049

ESTRUTURAÇÃO DA TEMPORADA 
DE PRAIA NO MUNICIPIO DE 

ARAGOMINAS- ESTRUTURA E 
SHOW WASHIGTON BRASILEIRO

VALÉRIO SOUSA LIMA 11166819-2

77010.00111/2022 010421.00635/2022 2022/77011/000218 TEMPORADA DE PRAIA 
ARAGUANÃ-ESTRUTURA VALÉRIO SOUSA LIMA 11166819-2

77010.00155/2022 010200.00678/2022 2022/77011/000247

FESTEJO DO PADROEIRO 
BOM JESUS DOS AFLITOS, NO 
MUNICÍPIO DE POMTE ALTA DO 

BOM JESUS-ESTRUTURA

Wilcker Pereira Costa 11815825-1

77010.00164/2022 010200.00690/2022 2022/77011/000262

TEMPORADA DE PRAIA DO 
BALNEARIO CAHOEIRA 2022 
NO MUNICIPIO DE TALISMÃ- 

ESTRUTURA  

Wilcker Pereira Costa               11815825-1

77010.000027/2022 101200.00682/2022 2022/77011/000129 ESTRUTURA- EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DE ARAGUAÇU

ALLEXANDRE 
BENÍCIO SANTOS 11767324-1

77010.000076/2022 10403.00461/2022 2022/77011/000146 XVIII EXPO ARAGUAÇU- SHOW 
ZÉ OTAVIO

ALLEXANDRE 
BENÍCIO SANTOS 11767324-1

77010.000063/2022 010200.00589/2022 2022/77011/000197

LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURA,LOCUÇÃO DE 

RODEIO,SHOW MUSICAL PARA 
EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS 

DO ESTADO DO TOCANTINS-
ARAGUAÇU

ALLEXANDRE 
BENÍCIO SANTOS 11767324-1

77010.000046/2022 010423.00490/2022 2022/77011/000165

REALIZAÇÃO DA XVIII EXPO 
ARAGUAÇU NO PERÍODO DE 25 
DE JUNHO A 03 DE JULHO, NA 
CIDADE DE ARAGUAÇU - TO

ALLEXANDRE 
BENÍCIO SANTOS 11767324-1

Parágrafo único. Os fiscais designados nesta Portaria receberão 
comunicação interna de ordem de fiscalização, três dias antes do evento.

Art. 2º São atribuições do fiscal:

I - ler atentamente o termo de convênio, plano de trabalho, 
cronograma de execução, especialmente quanto à especificação do 
objeto;

II - ter conhecimento das normas disciplinadoras de convênios 
e Colaborações para fiscalizar sua correta aplicação;

III - verificar o cumprimento das condições acordadas no termo 
de Convênio/Colaboração e plano de trabalho, técnicas e administrativas, 
em todos os aspectos;

IV - orientar o convenente sobre a correta execução do convênio/
Colaboração, bem como, levar aos mesmos o conhecimento das situações 
de risco, recomendando medidas e estabelecendo prazos para a solução;

V - anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do Convênio/Colaboração, informando à concedente, aquelas que 
dependam de providências, com vistas à regularização das faltas e 
defeitos observados;

VI - representar à concedente, contra irregularidades, ainda que 
não diretamente relacionadas à execução do Convênio/Colaboração, mas 
acerca de circunstâncias de que tenha conhecimento em razão do ofício;

VII - buscar, em caso de dúvida, auxílio junto às áreas técnicas 
competentes sobre assuntos alheios ao seu conhecimento.

VIII - fazer relatório circunstanciado quanto a execução do 
projeto e anexar ao projeto.

Os efeitos desta Portaria retroagem a partir do dia 1 de julho 
de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA CULTURA E 
TURISMO, em Palmas - TO, aos 11 dias do mês de julho de 2022.

Hercy Ayres Rodrigues Filho
Secretário

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

EDITAL Nº 13/2022/GABSEC/SECTUR, DE 11 DE JULHO DE 2022.

ELEIÇÃO MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA 
O CPC/TO
DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ELEIÇÃO DOS 
MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO 
DE POLÍTICA CULTURAL DO TOCANTINS - CPC/TO, 
CONSOANTE A LEI Nº 3.252, DE 31 DE JULHO DE 
2017 E REGIDO PELO EDITAL Nº 12/2022/GABSEC/
SECTUR, DE 06 DE JULHO DE 2022, PARA O 
MANDATO RELATIVO AO BIÊNIO 2022/2024.

O Presidente da Comissão de Organização, Acompanhamento 
e Avaliação Valério Sousa Lima, no uso das atribuições que lhe conferem 
os arts. 2º e 3º da Portaria nº 154/GABSEC/SECTUR, de 30 de junho de 
2022, bem como a Portaria nº 146/GABSEC/SECTUR, de 20 de junho 
de 2022, torna público e estabelece a retificação do EDITAL Nº 12/2022/
GABSEC/SECTUR, DE 06 DE JULHO DE 2022, nos itens a seguir 
descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.

Retificar os itens a seguir:

1. Onde se lê:

4 - DAS ETAPAS DO PROCESSO ELEITORAL

4.3. Não serão permitidas, sob pena de impugnação da 
candidatura:
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I - utilização de quaisquer tipos de marcas, adesivos e 
propaganda virtual que vincule os candidatos a algum partido 
político, crença religiosa ou político;

II - compra de votos, tentativa de obter vantagem pessoal ou 
atos que denigram os outros candidatos.

Leia-se:

4 - DAS ETAPAS DO PROCESSO ELEITORAL

4.3. Não serão permitidas, sob pena de cassação da candidatura:

I - utilização de quaisquer tipos de marcas, adesivos e 
propaganda virtual que vincule os candidatos a algum partido 
político, crença religiosa ou político;

II - compra de votos, tentativa de obter vantagem pessoal ou 
atos que denigram os outros candidatos.

2 - O Anexo VI - Lista dos eleitores aptos a votar do Edital  
Nº 12/2022/GABSEC/SECTUR, passa a viger consoante o Anexo único 
deste Edital.

ANEXO ÚNICO AO EDITAL Nº 13/2022/GABSEC/SECTUR

LISTA DOS ELEITORES APTOS A VOTAR

1 - Abisania Ferreira Gomes
2 - Adeliane Sá da Silva Dias
3 - Adilia Camelo Rocha
4 - Adriane Camelo Araujo
5 - Ailton de Paiva Moreira
6 - Aldo Jose Lima Ferreira
7 - Alex Cardoso Costa
8 - Alex Mota Neves Freitas
9 - Alexandre Andrade Duarte Sousa
10 - Alexandre Gomes da Silva
11 - Aline Alves Ribeiro
12 - Amanda Dias Leite Sena Silvestre
13 - Ana Caroline Ferreira Caponi
14 - Ana Lúcia Ribeiro Garcia Ranhel
15 - Ana Paula Duarte de Sousa
16 - André Inácio de Assunção Neto
17 - Andre Oliveira Frazão
18 - Andréa Calta Lopes
19 - Andrea de Andrade Bangoim Dias da Costa
20 - Antonio Carlos Barbosa Rocha
21 - Antonio Filho da Silva Machado
22 - Antonio Gois de Souza
23 - Antonio Luiz Alves de Souza Júnior
24 - Antonio Moreira de Oliveira
25 - Antônio Raimundo Vieira dos Santos
26 - Antonio Reis Gomes de Araújo
27 - Arnaldo de Oliveira Bezerra
28 - Arnaldo Lopes Lima
29 - Ary Carlos Alves dos Santos Silva
30 - Augusta Maria Nunes Gomes
31 - Barbara Cibelly Ferreira de Vasconcelos
32 - Belarmino Rumão Ferreira
33 - Biannca de Alencar Nogueira
34 - Bruno Barreto Amorim Campos
35 - Bruno Felipe Costa
36 - Carmélia de Sena Rodrigues
37 - Carolina Galgane Lage Miranda
38 - Caroline Vieira Lima Silva
39 - Cássio Renato Gomes Cerqueira
40 - Cesar Carvalho de Sousa Júnior
41 - Cícero Belém Filho
42 - Cinthia Gomes de Abreu
43 - Claudinez Rodrigues Leite
44 - Claudio Nogueira Carneiro
45 - Cláudio Romário Montanari Antunes
46 - Cleomir Alves Ferreira
47 - Cleuda Milhomem
48 - Daiara Resende Barbosa
49 - Dalila Cristiny Freiesleben Rosso
50 - Danillo Brian Dias Castro

51 - Danillo Teodoro Martins
52 - Denise Viana Camelo Carvalho
53 - Denize Leite Souza
54 - Deuseilton Cardoso Lima
55 - Deuzimar Rodrigues dos Santos
56 - Deyziane dos Anjos Silva
57 - Diana Alves de Lima
58 - Diego Cardoso dos santos
59 - Diego da Silva Lemos
60 - Diego José de Freitas Rodrigues
61 - Diego Paula de Faria Aragão
62 - Diego Silva Brito
63 - Dimas Braga de Sá
64 - Diogo Jucá
65 - Díonison Marcos da Costa
66 - Dirani Ribeiro de Oliveira
67 - Djanira Maximo de Oliveira
68 - Donilson Pereira Menezes
69 - Doraci de Paiva Moreira
70 - Doracy Pacini Leal Muniz
71 - Dorivan Borges da Silva
72 - Douglas Barros de Oliveira Jansen
73 - Dourival Martins Santiago
74 - Ed Wilson César
75 - Ederval Camargo Rocha
76 - Edgles Gomes Kruk
77 - Edilene Rodrigues dos Santos
78 - Edilma Pereira Barbosa
79 - Ednon Gomes Soares Junior
80 - Eduardo Andrade Duarte Souza
81 - Egilson Machado de Araújo
82 - Eleomar da Silva Martins
83 - Elisângela de Oliveira Dantas
84 - Elpidio de Paula Neto
85 - Elton Douglas Fialho Barata
86 - Enaldo Antonio da Silva Lopes
87 - Érika C. Mariano Rodrigues
88 - Erlon Lemos
89 - Erna Kaiser Cella
90 - Ernanny Pereira de Menezes
91 - Ernesto Rheinboldt Duarte
92 - Erval Ebenmuyal da Costa
93 - Euzelina Mendes de Almeida
94 - Eva Pereira da Silva
95 - Fabio Dantas Geriz
96 - Fábio Oliveira Santos
97 - Felisberta Pereira da Silva
98 - Fernanda Alves Veloso Naves
99 - Floriano Helio Carvalho Barbosa
100 - Francisco das Chagas Lima
101 - Francisco de Assis Carvalho Costa Andrade
102 - Francisco de Sousa Pereira
103 - Francisco de Sousa Reis
104 - Francisco Denis dos S. Lopes
105 - Francisco Marcioney Barros Monteiro
106 - Gabriel Lima Carvalho
107 - Gemerson do Amaral Machado
108 - Geovana Dias Lima
109 - Gerciane Ferreira Mota
110 - Gercione Pereira da Silva
111 - Gercione Rocha Coutinho
112 - Gilson Pinto da Silva
113 - Gleydsson Circuncisão Nunes
114 - Guiomar Alves Nunes
115 - Gutenberg Correia Nicacio
116 - Hananias Vieira da Silva
117 - Hanna Sodré Gasca
118 - Helaine da Silva Santos
119 - Heliane da Rocha Ramos Campelo
120 - Hélio Oliveira de Brito
121 - Henrique Aires Loureiro
122 - Igor Alves de Brito
123 - Ivanete Rodrigues da Silva
124 - Izabela da Silva Suarte Costa
125 - Jaldinez Alves Ribeiro
126 - Janaína Torres Pinto de Abreu
127 - Januaria Sttella Parente de Araujo Carvalho
128 - Jaqueline Andrade da Silva
129 - Jaquelinne Cardoso de Melo
130 - Jardson dos Santos Silva
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131 - Jefferson da Silva Marques
132 - Jeremias Moreira
133 - Jerfferson Costa Pinto
134 - Jhogne Ataíde Barros
135 - Joana Pinto de Castro Silva de Carvalho
136 - João Batista Moura
137 - Joao Luis dos Santos
138 - João Vicente E Silva Miranda Lage
139 - Joaquim Valdeides Carvalho
140 - Jocel Santiago de Araújo
141 - John Holanda de Amorim
142 - Jorge Cardoso Dias
143 - José Bonfim Vieira
144 - Jose Bonifacio Cezar Ribeiro
145 - José Divino de Sousa Rocha
146 - José Eduardo da Silva
147 - José Filadelfo da Silva
148 - Jose Leal Pereira da Silva
149 - Joseliene de Sá da Silva
150 - Josias de Sousa Menezes
151 - Juederson Araujo Gomes
152 - Juliane Almeida Gomes
153 - Kare Marques Santos
154 - Kécia Garcia Ferreira
155 - Keila Pereira Lima
156 - Kenya Andriella Rios Souza de Paulo
157 - Keythe Araújo Dias
158 - Laudeci Ribeiro de Sousa Monteiro
159 - Laurenice Rodrigues Costa Marques
160 - Lazaro Vicente da Silva
161 - Leovane Coelho de Araújo
162 - Lilian Moema Della Costa
163 - Liubliana Silva Moreira Siqueira
164 - Livia de Cerqueira Nunes da Silva
165 - Lorena Gontijo de Oliveira
166 - Luan Almeida de Araújo
167 - Lucas Alcides Justino
168 - Lucas da Silva Fernandes
169 - Luciano Gomes da Silva
170 - Luciélia de Aquino Ramos
171 - Luciene Barbosa Gama
172 - Luiz Carlos dos Santos
173 - Luiz Cláudio de Luna Freire
174 - Lusinaldo Igreja Pereira
175 - Luzêni Neres de Oliveira
176 - Magdonalva Guimarães Camelo
177 - Manoel Teixeira Lima
178 - Marcelo Lopes Justino
179 - Marcelo Pereira Cardoso
180 - Marcia Regina Ribeiro Gomes Sommer
181 - Márcio Augusto Monteiro Martins
182 - Márcio Bello dos Santos
183 - Marcio Luiz de Oliveira
184 - Marcio Rogério Carvalho da Silva
185 - Maria Antonia Lima de Sousa
186 - Maria Delia de Araujo
187 - Maria do Espírito Santo Pereira Soares
188 - Maria do Socorro de Sousa Barros
189 - Maria Helena Araujo
190 - Maria Lúcia Fernandes Rocha
191 - Maria Luiza Salazar Freire
192 - Mariel de Carvalho
193 - Marilene Nepunucena Camargo do Vale
194 - Marlene Martins Moura
195 - Marlon Rodrigues da silva
196 - Mary Sonia Matos Valadares
197 - Matheus Borges de Farias
198 - Matheus Mancine
199 - Matheus Silva Araújo
200 - Mauredson Silva Erig Ramos
201 - Maurivan Batista de Sousa
202 - Mauro Moreira da Nóbrega
203 - Mazio Matias Costa
204 - Meire Maria Monteiro Reis
205 - Miguel Pereira do Amaral

206 - Moisés Soares Lopes Cintra
207 - Monique Saores dos Reis
208 - Nailson Vitorino Ferreira
209 - Narubia Silva Werreria
210 - Natal Alves de Moura
211 - Neusenir de Paiva Moreira
212 - Nilma Borges Napp
213 - Nilton de Sales Martins
214 - Nilton Nascimento dos Santos
215 - Nival Correia de Araujo
216 - Noemi Nunes de Cerqueira
217 - Noracy Alves Maciel Borges
218 - Pablo Marquinho Pessoa Pinheiro
219 - Patricio Dias Santana
220 - Paulo André Machado Kulsar
221 - Paulo Tarcisio de Souza Vaz
222 - Pedro Henrique Goulart Machado Rocha
223 - Pedro Paulo Oliveira Carvalho
224 - Pedro Thiago Macedo Oliveira
225 - Rafael Silva Santana
226 - Rafaela Lobato Moraes
227 - Railton Araujo da Silva
228 - Raimundo Nonato Selestino de Oliveira
229 - Raimundo Silva de Oliveira
230 - Rairivaldo Novaes Kós Araújo
231 - Raquel Arcos Galvão
232 - Raquel Pinheiro da Silva
233 - Renato Firmiano Pereira Carvalho
234 - Renê da Silva Andrade
235 - Ricardo Lima
236 - Roberta Borges Tum
237 - Romário Vieira E Silva
238 - Romilson Santos Martins
239 - Ronan Gonçalves da Silva Junior
240 - Rosa Amelia Neres Amaral
241 - Ruy Dglleisson Conceição dos Santos
242 - Sandra Alves Firmino
243 - Sandramar Eleuterio Leal
244 - Sergio Ricardo Soares Farias Silva
245 - Silmara Gomes Medeiros
246 - Simone Camelo Araujo
247 - Sonia Maria de Sena Rodrigues
248 - Srewe da Mata de Brito
249 - Stefane Lorena Pimentel
250 - Tales Victor Pontes Monteiro
251 - Talita Barreira Reis
252 - Tania das Mercês Nunes Cerqueira
253 - Teogenes Fernandes Sa
254 - Tharson David Lopes
255 - Thuanny Vieira Silva
256 - Thyago Phellip França Freitas
257 - Uardon Moreira da Cunha
258 - Valéria Maria Pereira Alves Picanço
259 - Verônica Tavares de Albuquerque
260 - Vinícius Alves de Oliveira Brito
261 - Vinicius Soares Macedo dos Reis
262 - Vone Petson Pereira Branquinho
263 - Wagner Lacerda Amorim
264 - Wallas Alves de Alencar
265 - Wallas Ribeiro Campos
266 - Wanderson Moura Maciel
267 - Wercolys Delmondes Lima
268 - Wertem Nunes Faleiro
269 - Wertemberg Nunes
270 - Wesley Pereira da Silva
271 - Weslley Sousa Wanderley
272 - Wilha Osmar Francisco Gomes
273 - Wilkison Derek Pereira Silva
274 - Willian Douglas Guilherme
275 - Wilson Gomes Araujo
276 - Zeneide Nunes Borges Santos
277 - Zoelia Nunes de Cerqueira

Valério Sousa Lima
Presidente da Comissão
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA-SEDUC Nº 1073, DE 8 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, §1º, incisos II e IV, da 
Constituição do Estado do Tocantins; com fulcro na Resolução CEE/TO 
nº 037/2019, e tendo em vista o PARECER CEE/TO/CEB Nº 134/2022, 
de 17 de maio de 2022, exarado no Processo Administrativo - SGD  
nº 2020/27000/006813,

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR, pelo período de três anos, a Associação 
Educacional do Tocantins - AETO para ofertar Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, localizada na Av. Herculano Costa Rodrigues, 
Quadra 41, Lote 14, Centro, em Dianópolis.

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

FÁBIO PEREIRA VAZ
Secretário de Estado da Educação

PORTARIA-SEDUC Nº 1074, DE 8 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, §1º, incisos II e IV, da 
Constituição do Estado do Tocantins; com fulcro na Resolução CEE/TO  
nº 037/2019, e tendo em vista o Parecer CEE/TO/CEB/CP Nº 133, 
de 17 de maio de 2022, exarado no Processo Administrativo - SGD  
nº 2022/27000/000022,

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o Centro Educacional Ana Neri, para 
ofertar Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Finais; 
localizado na Rua Padre João, Nº 393, Centro, em Tocantinópolis.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos legais retroativos ao dia 1º de janeiro de 2011.

FÁBIO PEREIRA VAZ
Secretário de Estado da Educação

PORTARIA-SEDUC Nº 1075, DE 8 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, §1º, incisos II e IV, da 
Constituição do Estado do Tocantins; com fulcro na Resolução CEE/TO 
nº 037, publicada no DOE nº 5.506, em 17/12/2019, e tendo em vista 
o Parecer CEE/TO/CEB nº 140, de 17 de maio de 2022, exarado no 
Processo Administrativo - SGD nº 2022/27000/002316,

RESOLVE:

Art. 1º RENOVAR, pelo período de cinco anos, o Reconhecimento 
do Ensino Médio, ofertado pelo Colégio Estadual Dr. José Feliciano 
Ferreira, situado na Avenida Araguaia, nº 819, Centro, em Santa Terezinha 
do Tocantins.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos legais retroativos a 1º de janeiro de 2022.

FÁBIO PEREIRA VAZ
Secretário de Estado da Educação

EXTRATO DO CONVÊNIO PARA CESSÃO DE PESSOAL
Republicado para correção

CONVÊNIO PARA CESSÃO DE PESSOAL Nº 03/2022
PROCESSO: 2022/27000/009032
CEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 25.053.083/0001-08
CONVENIADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
CNPJ: 01.637.536/0001-85
OBJETO: O presente Termo de Convênio tem por objeto a cessão de 
servidores públicos efetivos, para o desenvolvimento de ações conjuntas 
entre a Secretaria da Educação e a Universidade Estadual do Tocantins -  
UNITINS com a finalidade de auxiliar no atendimento ao serviço 
educacional no Município de Palmas.
VIGÊNCIA: a partir da data da sua assinatura até 31/12/2022.
DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2022
SIGNATÁRIOS:
FÁBIO PEREIRA VAZ
Secretário de Estado da Educação
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
Reitor da Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO N°: 2021/27000/008914
Nº CONTRATO: 033/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS S.A
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento as 
alterações da razão social ao Contrato nº 033/2021, para constar como 
CONTRATADA a empresa CS BRASIL FROTAS S.A, inscrita sob o CNPJ 
nº 35.502.310/0001-99.
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2022
SIGNATÁRIO: Fábio Pereira Vaz - Representante Legal da Contratante

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 093, DE 17 DE MAIO DE 2022.

AUTORIZA o Funcionamento do Curso Técnico 
em Enfermagem e APROVA o respectivo Plano de 
Curso do Curso Técnico ofertado pela Associação 
Educacional do Tocantins - AETO, em Dianópolis, 
neste Estado.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS, 
no uso das atribuições a ele conferidas pelo inciso V, do art. 10, da 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e pelo art. 133, da 
Constituição Estadual do Tocantins; pelo inciso XII, alínea g, do art. 33, 
do seu Regimento Interno; com fulcro nas Resoluções CEE/TO Nº 037, 
de 29 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins 
nº 5.506, de 17 de dezembro de 2019, e tendo em vista o Parecer  
CEE/TO/CEB/CP/Nº 135, de 17 de maio de 2022, exarado no Processo 
Administrativo - SGD nº 2020/27000/008196,

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR, pelo período de três anos, o Funcionamento 
do Curso Técnico em Enfermagem, ofertado pela Associação Educacional 
do Tocantins - AETO, localizada na Av. Herculano Costa Rodrigues, 
Quadra 41, Lote 14, Centro, em Dianópolis, neste Estado.

Art. 2º APROVAR o respectivo Plano de Curso do Curso Técnico 
em Enfermagem da instituição mencionada no artigo 1º.
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Art. 3º AUTORIZAR a inserção do Curso Técnico em 
enfermagem, ora autorizado, no Sistema Nacional de Informações da 
Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC, para efeito de validade 
nacional dos diplomas expedidos, dos alunos concluintes matriculados a 
partir da data da publicação desta resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação do 
Tocantins, em Palmas-TO, aos 17 dias do mês de maio de 2022.

EVANDRO BORGES ARANTES
Presidente do Conselho Estadual de Educação CEE/TO

RESOLUÇÃO CEE/TO Nº 098, DE 17 DE MAIO DE 2022.

APROVA o Regimento Escolar do Centro Educacional 
Ana Neri, localizado em Tocantinópolis, neste Estado.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS, 
no uso das atribuições a ele conferidas pelo inciso V, do art. 10, da Lei 
Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, pela alínea “e” do inciso X,  
do art. 33, do seu Regimento; com fulcro na Resolução CEE/TO  
nº 037/2019 e tendo em vista o Parecer CEE/TO/CLN nº 141/2022, 
exarado no Processo Administrativo - SGD nº 2022/27000/002551,

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o Regimento Escolar do Centro Educacional 
Ana Neri, localizado na Rua Padre João, Nº 393, Centro, em Tocantinópolis, 
neste Estado.

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

Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação do 
Tocantins, em Palmas-TO, aos 17 dias do mês de maio de 2022.

EVANDRO BORGES ARANTES
Presidente do Conselho Estadual de Educação CEE/TO

RESOLUÇÃO CEE/TO Nº 99, DE 17 DE MAIO DE 2022.
Republicada para correção

APROVA o Regimento Escolar proposto pelo Centro 
de Ensino Integrado das Américas - Maple Bear 
Palmas, localizado em Palmas, neste Estado.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS, 
no uso das atribuições a ele conferidas pelo inciso V, do art. 10, da Lei 
Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pela alínea “e” do inciso X,  
do art. 33, do seu Regimento interno, com fulcro na Resolução CEE/TO  
nº 037, de 29 de maio de 2019, publicada no D.O.E. nº 5.506, em 
17/12/2019; e tendo em vista o Parecer CEE/TO/CEB Nº 142/2022, 
exarado no Processo Administrativo - SGD nº 2021/27000/018168,

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o Regimento Escolar proposto pelo Centro de 
Ensino Integrado das Américas - Maple Bear Palmas, situado na Quadra 
ACSU SO 70 (701 SUL), Rua NS A, Conj. 02, Lote 10-A, CEP: 77.017-003,  
em Palmas, neste Estado.

Art. 2º REVOGAR a Resolução nº 109, de 27 de junho de 2013, 
publicada no D.O.E. Nº 3.964, de 19 de setembro do ano de 2019 que 
aprovou o Regimento Escolar ora em vigor.

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

Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação do 
Tocantins - CEE/TO, em Palmas, aos 17 dias do mês de maio de 2022.

EVANDRO BORGES ARANTES
Presidente do Conselho Estadual de Educação CEE/TO

RESOLUÇÃO CEE/TO Nº 103, DE 17 DE MAIO DE 2022.

VALIDA os Estudos realizados pelos estudantes da 
Educação de Jovens e Adultos - EJA 3º Segmento, 
referentes aos anos de 2020 e 2021, ofertados pela 
Escola Estadual Floresta, localizado em Paranã, 
neste Estado.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS, 
no uso das atribuições a ele conferidas pelo inciso V, do art. 10, da Lei 
Federal nº 9.394 e pelo art. 133, da Constituição Estadual do Tocantins, 
com fulcro na Resolução CEE/TO nº 026, de 22 de fevereiro de 2001, e 
tendo em vista o Parecer CEE/TO/CLN nº 146/2022, exarado no Processo 
Administrativo - SGD nº 2022/27000/003416,

RESOLVE:

Art. 1º VALIDAR os Estudos realizados pelos estudantes da 
Educação de Jovens e Adultos - EJA - 3º Segmento, referentes aos anos 
de 2020 e 2021, ofertados pela Escola Estadual Floresta, situada no 
Povoado de Campo Alegre, Zona Rural do Município de Paranã, neste 
Estado, conforme atas de resultados finais anexadas ao processo.

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

Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação do 
Tocantins, em Palmas, aos 17 dias do mês de maio de 2022.

EVANDRO BORGES ARANTES
Presidente do Conselho Estadual de Educação CEE/TO

RESOLUÇÃO CEE/TO Nº 104, DE 17 DE MAIO DE 2022.

CONVALIDA os Estudos realizados pelos estudantes 
do Ensino Fundamental - Anos Finais e do Ensino 
Médio, no ano de 2021, ofertados pela Escola Estadual 
Cívico Militar Hercília Carvalho da Silva, situada em 
Gurupi, neste Estado.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS, 
no uso das atribuições a ele conferidas pelo inciso V, do art. 10, da 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996 e pelo art. 133, da 
Constituição Estadual do Tocantins; com fulcro na Resolução CEE/TO  
nº 037/2019, e tendo em vista o Parecer CEE/TO/CLN Nº 147/2022, 
exarado no Processo Administrativo - SGD nº 2022/27000/003439,

RESOLVE:

Art. 1º CONVALIDAR os Estudos realizados pelos estudantes do 
Ensino Fundamental - Anos Finais e do Ensino Médio, referente ao ano 
de 2021, ofertados pela Escola Estadual Cívico Militar Hercília Carvalho 
da Silva, situada na Avenida Aeroporto, nº 968, Quadra A, Lotes. 1 e 2, 
Setor Aeroporto III, em Gurupi, neste Estado, conforme atas de resultados 
finais anexadas ao processo.

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

Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação do 
Tocantins, em Palmas-TO, aos 17 dias do mês de maio de 2022.

EVANDRO BORGES ARANTES
Presidente do Conselho Estadual de Educação CEE/TO



ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 20226127DIÁRIO OFICIAL   No17

RESOLUÇÃO CEE/TO Nº 105, DE 17 DE MAIO DE 2022.

CONVALIDA os Estudos realizados pelos estudantes 
do Ensino Fundamental - Anos Finais e da Educação 
de Jovens e Adultos - EJA 1º, 2º e 3º Segmento, no 
ano de 2021, ofertados pelo Colégio Estadual Osvaldo 
Franco, situado em Araguatins, neste Estado.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS, 
no uso das atribuições a ele conferidas pelo inciso V, do art. 10, da 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996 e pelo art. 133, da 
Constituição Estadual do Tocantins; com fulcro na Resolução CEE/TO  
nº 026/2001; e tendo em vista o Parecer CEE/TO/CLN Nº 148/2022, 
exarado no Processo Administrativo - SGD nº 2022/27000/003013,

RESOLVE:

Art. 1º CONVALIDAR os Estudos realizados pelos estudantes do 
Ensino Fundamental - Anos Finais e da Educação de Jovens e Adultos -  
EJA 1º, 2º e 3º Segmento, referente ao ano de 2021, ofertados pelo 
Colégio Estadual Osvaldo Franco, situado na Rua Siqueira Campos, S/N, 
Centro, em Araguatins, neste Estado, conforme atas de resultados finais 
anexadas ao processo.

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

Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação do 
Tocantins, em Palmas-TO, aos 17 dias do mês de maio de 2022.

EVANDRO BORGES ARANTES
Presidente do Conselho Estadual de Educação CEE/TO

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL BOM TEMPO-
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO AFONSO

PORTARIA Nº 01, DE 11 DE JULHO DE 2022.

Designa Pregoeiros e equipe de Apoio para atuarem 
nas licitações na Modalidade Pregão e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA 
ESTADUAL BOM TEMPO, com fundamento nos artigos 10, §3º, da Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 
e Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020, e,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei Federal  
nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024, que disciplinam a adoção de Licitação 
na modalidade Pregão para a aquisição de bens e serviços comuns;

Considerando que o recebimento das propostas, dos lances, a 
análise da respectiva aceitabilidade, a classificação das licitantes, bem 
como a verificação dos documentos de habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante vencedor são atribuições do Pregoeiro e 
da Equipe de Apoio,

RESOLVE:

Art. 1º Designar Pregoeiro e Equipe de Apoio, abaixo 
relacionados, para atuarem na realização das licitações na modalidade 
Pregão, desta Associação, sem prejuízo das suas atribuições normais:

PREGOEIRO:
Daniel Machado Ribeiro, matrícula: 11836890-1.

EQUIPE DE APOIO:
Luziene da Cruz Pereira, matrícula: 1252518-6;
Maria Elissandra Alves Reis, matrícula: 11843217-1;
Eva Alves Pereira Glória, matrícula: 1079378-8;

Art. 2º O Pregoeiro e Equipe de Apoio acima designados 
assumirão, imediatamente, os procedimentos licitatórios em andamento, 
obedecendo à pauta de distribuição.

Art. 3º Caso o pregoeiro designado nos termos do parágrafo 
anterior, encontrar-se impedido, este poderá ser substituído por outro 
pregoeiro, estando automaticamente convalidados seus atos.

Art. 4º A designação do pregoeiro, a critério da autoridade 
competente, poderá ocorrer para período de um ano, conforme art. 10, 
§3º do Decreto nº 5.450/2005.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

LILIAN GONÇALVES BOTTI
Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÁS ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS 
DE ITACAJÁ II-DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO 
AFONSO

PORTARIA Nº 001, DE 11 DE JULHO DE 2022.

Designa Pregoeiros e equipe de Apoio para atuarem 
nas licitações na Modalidade Pregão e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÁS ESCOLAS 
ESTADUAIS INDIGENAS DE ITACAJA II, com fundamento nos artigos 10, 
§3º da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019 e Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020, e,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei Federal  
nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024, que disciplinam a adoção de licitação 
na modalidade Pregão para a aquisição de bens e serviços comuns;

Considerando que o recebimento das propostas, dos lances, a 
análise da respectiva aceitabilidade, a classificação das licitantes, bem 
como a verificação dos documentos de habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante vencedor são atribuições do Pregoeiro e 
da Equipe de Apoio,

RESOLVE:

Art. 1º Designar Pregoeiro e Equipe de Apoio, abaixo 
relacionados, para atuarem na realização das licitações na modalidade 
Pregão, desta Associação, sem prejuízo das suas atribuições normais:

PREGOEIRO:
Thayza Neves de Carvalho, matrícula nº 1111108-3.

EQUIPE DE APOIO:
Mateus Galileu Azevedo Bezerra, matrícula nº 11822848-1;
Vanessa Arcanjo da Conceição, matrícula nº 11742020-1;
Raquel Costa Machado Soares, matricula nº 497529-6.

Art. 2º O Pregoeiro e Equipe de Apoio acima designados 
assumirão, imediatamente, os procedimentos licitatórios em andamento, 
obedecendo à pauta de distribuição.

Art. 3º Caso o pregoeiro designado nos termos do parágrafo 
anterior, encontrar-se impedido, este poderá ser substituído por outro 
pregoeiro, estando automaticamente convalidados seus atos.

Art. 4º A designação do pregoeiro, a critério da autoridade 
competente, poderá ocorrer para período de um ano, conforme art. 10, 
§3º do Decreto nº 5.450/2005.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

ROSELI OLIVEIRA BEZERRA
Presidente da Associação
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ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA ESTADUAL SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS-DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
ASSOCIAÇÃO DE APOIO Á ESCOLA ESTADUAL SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS, CNPJ/MF sob o nº 01.656.550/0001-26, localizada na Avenida 
Pernambuco, Quadra 12, Lote 05, promoverá Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para aquisição de Gêneros Alimentícios. Data de 
abertura: 25/07/2022 às 08h30min O Edital poderá ser obtido junto a 
Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, na Coordenação Financeira 
das 07h às 17h. Tel.: (63)3576-1072, através do e-mail: sagradocjesus@. 
ue.seduc.to.gov.br.

São Félix do Tocantins/TO, 05 de julho de 2022.

ZILMA PAULA SOUSA SANTOS
Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE 
COSTA E SILVA-DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍSO 
DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO COLÉGIO ESTADUAL 
PRESIDENTE COSTA E SILVA CNPJ/MF sob o nº 01.100.434/0001-26,  
localizada na Rua Capitão Georgino, nº 194, por meio da pregoeira 
promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição 
de Gêneros Alimentícios. Data de abertura: 03/08/2022 às 09h. O Edital 
poderá ser examinado ou retirado no site: www.comprasnet.gov.br, ou na 
sede da Escola Estadual Presidente Costa e Silva. Maiores informações 
poderão ser obtidas das 07h30min às 13h30min. Tel.: (63) 999762104 e 
através do e-mail: a.lucia@ymail.com.

Barrolândia/TO, 05 de julho de 2022.

ANA LÚCIA RIBEIRO DE SOUSA
Pregoeira

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 
TIRADENTES-DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CENTRO DE ENSINO 
MÉDIO TIRADENTES, inscrito no CNPJ nº 00.862.122/0001-97, com sede 
a Quadra 806 Sul, Alameda 04, APM 16, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, 
promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de 
Gêneros Alimentícios. Data de abertura: 27/07/2022 às 08h30min. O Edital 
poderá ser obtido junto à CPL, no Centro de Ensino Médio Tiradentes, 
das 8h às 17h. Tel.: (63) 98473-0124.

Palmas/TO, 11 de julho de 2022.

ADIVALDO DIAS DO PRADO
Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA INSTITUTO EDUCACIONAL 
PASSO A PASSO-DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

A Associação de Apoio da Escola Instituto Educacional Passo 
a Passo, CNPJ nº 10.450.172/0001-10, localizada na Av. Roraima,  
Nº 1990, Vila Alagoana, na cidade de Gurupi/TO, por meio da pregoeira 
promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição 
de Gêneros Alimentícios para fornecimento de alimentação aos alunos 
matriculados no Instituto Educacional Passo a Passo. Data de abertura: 
27/07/2022 às 08h00min. O Edital poderá ser examinado ou retirado no 
Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.
gov.br, ou na unidade escolar. Maiores informações poderão ser obtidas 
das 08h00min h às 17h00minh. Tel: (63) 3313-3548 e através do e-mail: 
financeiropassoapasso@ue.seduc.to.gov.br.

Gurupi/TO, 11 de julho de 2022.

CHAYANNE MOREIRA FONSECA
Pregoeira

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO COLÉGIO ESTADUAL DE FILADÉLFIA-
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUAÍNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

Republicado para correção

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO COLÉGIO ESTADUAL DE FILADÉLFIA, 
CNPJ/MF sob o nº 02.189.621/0001-90, localizada na Rua Eliziario 
Barbosa, S/Nº, Setor Inês Costa Bento, CEP: 77.795-000. Filadélfia - TO, 
promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de 
Gêneros Alimentícios. Data de abertura: 26/07/2022 às 08h00min. O Edital 
poderá ser obtido junto ao Colégio Estadual de Filadélfia, em Filadélfia/TO,  
das 07h às 17h. Tel. :  (63) 3478-1229, através do e-mai l :  
filadelfia@ue.seduc.to.gov.br.

Filadélfia/TO, 07 de julho de 2022.

DALIA BATISTA DIAS
Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DOS ALUNOS DO INSTITUTO 
PRESBITERIANO EDUCACIONAL DA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
GURUPI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DOS ALUNOS DO 
INSTITUTO PRESBITERIANO EDUCACIONAL DA REGIONAL DE 
GURUPI, por meio da Pregoeira abaixo descrita, tornam público que 
fará realizar a licitação em epígrafe, cujo objeto é aquisição de Gêneros 
Alimentícios para fornecimento de Alimentação aos alunos matriculados 
no INSTITUTO PRESBITERIANO EDUCACIONAL, tudo em conformidade 
com o Processo Administrativo nº 002/2022. Abertura: às 08h00min 
(Horário de Brasília), do dia 22 de julho de 2022. O Edital poderá ser 
examinado ou retirado nos sites: www.comprasnet.gov.br

Gurupi-TO, 05/07/2022.

LÍLIAN CANTUÁRIA TEIXEIRA ABREU
Pregoeira
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SECRETARIA DOS ESPORTES 
E DA JUVENTUDE 

EXTRATO CONVÊNIO Nº 79010.000001/2022

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE e a
FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO TOCANTINS (FMT).
Objeto: A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESTADUAL DE MOTOCROSS 
ETAPA PALMAS, TEM O OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DA MODALIDADE 
CONFORME CALENDÁRIO 2022.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais 
e regulamentares, tendo como base a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes, o art. 6º, da Lei Municipal Nº 1.243, de 07/12/2011.
Vigência: 20/04/2022 à 30/12/2022.
Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais)
a ser repassada em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso 
que integra o Plano de Trabalho.

EXTRATO CONVÊNIO Nº 79010.000003/2022

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE e a
INSTITUTO CIDADANIA AMAZÔNIA.
Objeto: APOIAR A REALIZAÇÃO DA 1ª CORRIDA DE RUA DA CÂMARA 
DE PARAÍSO DO TOCANTINS.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais 
e regulamentares, tendo como base a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes, o art. 6º, da Lei Municipal Nº 1.243, de 07/12/2011.
Vigência: 27/04/2022 à 31/08/2022. 
Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) a ser repassada em parcelas de acordo com o 
cronograma de desembolso que integra o Plano de Trabalho.

EXTRATO CONVÊNIO Nº 79010.000006/2022

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE e a
INSTITUTO CIDADANIA AMAZÔNIA.
Objeto: APOIAR A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA 
FASE QUE OCORRERÁ EM PORTO NACIONAL.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais 
e regulamentares, tendo como base a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes, o art. 6º, da Lei Municipal Nº 1.243, de 07/12/2011.
Vigência: 04/05/2022 à 15/05/2022.
Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais) a ser repassada em parcelas de acordo com o cronograma 
de desembolso que integra o Plano de Trabalho.

EXTRATO CONVÊNIO Nº 79010.000011/2022

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE e a
INSTITUTO CIDADANIA AMAZÔNIA.
Objeto: CUSTEIO PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE FUTEVÔLEI.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais 
e regulamentares, tendo como base a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes, o art. 6º, da Lei Municipal Nº 1.243, de 07/12/2011.
Vigência: 10/05/2022 à 15/05/2022.
Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 99.999,98 (noventa 
e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) 
a ser repassada em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso 
que integra o Plano de Trabalho.

EXTRATO CONVÊNIO Nº 79010.000025/2022

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE e a
INSTITUTO CIDADANIA AMAZÔNIA.
Objeto: APOIO A REALIZAÇÃO DO “TAQUARUÇU MTB FESTIVAL” COM
FINALIDADE DE OFERECER LASER PARA COMUNIDADE DE 
TAQUARUÇU E PALMAS.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais 
e regulamentares, tendo como base a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes, o art. 6º, da Lei Municipal Nº 1.243, de 07/12/2011.
Vigência: 13/05/2022 à 29/05/2022.
Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 110.000,00 (cento 
e dez mil reais) a ser repassada em parcelas de acordo com o cronograma 
de desembolso que integra o Plano de Trabalho.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 2022/79010/000001
CONTRATO Nº 001/2022
ADITIVO Nº 01
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajustamento do valor 
inicial com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC do 
Contrato n° 01/2022.
Valor: R$ 248.889,60 (duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e oitenta 
e nove reais e sessenta centavos).
Contratada: CS Brasil Frotas S/A, CNPJ sob nº 27.595.780-0001-16.
Contratante: Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, CNPJ 
45.434.894/0001-66.
Data da Assinatura do contrato: 24/06/2022
Signatários: Flávio Gomes da Silva, representante legal da Contratante
Anselmo Tolentino Soares Junior e Paulo Roberto Teixeira, representantes 
legais da Contratada.

SECRETARIA DA FAZENDA

PORTARIA SEFAZ Nº 604, DE 13 DE JULHO DE 2022.

Altera a Portaria SEFAZ nº 807, de 26 de setembro 
de 2020, que dispõe sobre os procedimentos relativos 
à extinção de crédito tributário mediante Dação em 
Pagamento.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 42, §1º, inciso II, da Constituição Estadual,

RESOLVE:

Art. 1º A Portaria SEFAZ nº 807, de 26 de setembro de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“................................................................................................

Art. 3º O requerimento de extinção do crédito tributário mediante 
dação em pagamento é dirigido ao Secretário de Estado da 
Fazenda, com as seguintes informações:

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

§1º Incumbe à Secretaria da Fazenda a atualização do crédito 
tributário.

§2º .........................................................................................

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

II - ............................................................................................

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

g) laudo de avaliação expedido há menos de 180 (cento e 
oitenta) dias;

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

§4º O laudo de avaliação de que trata a alínea “g”, do inciso II, 
do §2º deste artigo poderá ainda ser elaborado:

I - por 03 (três) engenheiros civis com registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Tocantins -  
CREA-TO;

II - ou por 03 (três) imobiliárias devidamente registradas no 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do 
Tocantins - CRECI-TO;

III - ou por entidade ou órgão público estadual competente.

Art. 4º ......................................................................................

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

III - cujo domínio pleno ou útil esteja regularmente inscrito junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis competente, em nome do 
devedor ou de terceiros, com a devida anuência dos mesmos e 
de seus respectivos cônjuges, se casados ou em união estável;

.................................................................................................
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Art. 5º Cumpre ao Secretário de Estado da Fazenda instituir 
a Comissão de Dação em Pagamento, destinada a analisar o 
processamento do pedido de dação em pagamento.

Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo é composta 
de, no mínimo, 03 (três) servidores, lotados na Secretaria da 
Fazenda, sendo um Agente do Fisco.

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

Art. 7º .....................................................................................
.................................................................................................

§2º O prazo referido no inciso I do §1º pode ser prorrogado 
por até 90 (noventa) dias, a critério do Secretário de Estado 
da Fazenda.

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

Art. 8º Após análise e manifestação sobre a viabilidade jurídica 
do pedido, a Procuradoria Geral do Estado remeterá o processo 
ao Secretário da Fazenda, a quem caberá decidir acerca do 
pleito em despacho fundamentado.

Art. 9º Após a decisão a que se refere o artigo anterior, o 
processo retornará à Procuradoria Geral do Estado para 
elaboração da minuta da Escritura Pública de Dação em 
Pagamento, a ser celebrada pelo devedor, pelo Secretário da 
Fazenda e pelo Procurador Geral do Estado.

...........................................................................................” (NR)

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

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ATO DECLARATÓRIO Nº 561, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2019/6640/501133, formalizado pelo Sr. EVANISIO ALVES 
DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x21-04, residente e 
domiciliado no município de ARAGUAÍNA - TO, em conformidade com 
o art. 71, inciso VIII, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei nº 2.006, de 17.12.08, e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/
PALMAS/DOR Nº 364/2021, às fls. 33/34 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo CHEV/ONIX PLUS 1.0 TMT 
LT1, ANO FAB./MOD. 2020/2020, PLACA xxD - xx23 e RENAVAM 
xxxx7435484;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada, alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 562, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6860/501797, formalizado pela Sra ELIANE GOMES 
DE OLIVEIRA AMORIM, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x61-72, 
residente e domiciliada no município de GURUPI - TO, em conformidade 
com o art. 71, inciso VIII, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei nº 2.006, de 17.12.08, e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/
PALMAS/DOR Nº 349/2021, às fls. 22/23 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo VW/VIRTUS AF, ANO FAB./
MOD. 2019/2020, PLACA xxB - xx48 e RENAVAM xxxx9079841;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada, alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 563, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei nº 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6040/505494, formalizado pelo Sr. TARCISIO BRUNO 
MANOEL VALDIVINO OLIVEIRA DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob o 
nº xxx.xxx.x13-37, residente e domiciliado no município de PALMAS - TO,  
em conformidade com o art. 71, inciso XVII, da Lei no 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001 com redação dada pela Lei no 2.006, de 17.12.08 e 
PARECER SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/DOR Nº 403/2021, às fls. 58/59 
dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao sinistro ocorrido com o veículo JEEP/
RENEGADE SPORT AT, ANO FAB./MODELO 2016/2016, PLACA xxC - 
xx78 e RENAVAM xxxx3150049, nos termos do art. 71, inciso XVII, da Lei 
1.287/01 com redação dada pela Lei nº 2.006, de 17.12.08, nas seguintes 
proporcionalidades: 05/12 avos relativos ao exercício fiscal de 2019 e 
12/12 avos referentes aos exercícios fiscais de 2020 e 2021;

2 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3 - A isenção ora declarada, alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4 - Este Ato entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária
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ATO DECLARATÓRIO Nº 564, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/9540/503095, formalizado pelo Sr. LUCAS DIAS DE 
MOURÃO, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x31-02, residente e 
domiciliado no município de ARAGUAÍNA - TO, em conformidade com o 
art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação 
dada pela Lei 2006, de 17.12.08, e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/
DOR Nº 341/2021, às fls. 19/20 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, relativo ao veículo HONDA/NXR160 BROS ESDD, 
ANO FAB/MODELO 2015/2016, PLACA xxD - xx78 e RENAVAM 
xxxx8370777, nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação 
dada pela Lei 2.006, de 17/12/08, nas seguintes proporcionalidades: 07/12 
avos referentes ao exercício fiscal de 2018, 12/12 avos relativos ao 
exercício fiscal de 2019 e 04/12 pertencentes ao exercício fiscal de 2020;

2 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3 - A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

4 - Este Ato entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 565, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2019/7250/500088, formalizado pelo Sr. ISAURO GOMES 
PEREIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x21-00, residente e 
domiciliado no município de ESTREITO - MA, em conformidade com o 
art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação 
dada pela Lei 2006, de 17.12.08, e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/
DOR Nº 302/2021, às fls. 20/21 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, relativo ao veículo HONDA/NXR125 BROS ES, ANO 
FAB/MODELO 2003/2003, PLACA xxW - xx19 e RENAVAM xxxx3710170, 
nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela 
Lei 2.006, de 17/12/08, nas seguintes proporcionalidades: 08/12 avos 
referentes ao exercício fiscal de 2019 e 12/12 avos relativos aos exercícios 
fiscais de 2020 e 2021;

2 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3 - A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

4 - Este Ato entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 566, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6140/501070, formalizado pelo Sr. SAMUEL 
JHONATHAN ANDRADE DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº  
xxx.xxx.x71-81, residente e domiciliado no município de PORTO 
NACIONAL - TO, em conformidade com o art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, 
de 28 de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 2006 de 17.12.08, 
e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/DOR Nº 280/2021, às fls. 20/21 
dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, relativo ao veículo HONDA/CG 125 FAN ES, ANO 
FAB/MODELO 2011/2011, PLACA xxZ - xx23 e RENAVAM xxxx5373609, 
nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela 
Lei 2.006, de 17/12/08, nas seguintes proporcionalidades: 04/12 avos 
referentes ao exercício fiscal de 2018 e 12/12 avos relativos aos exercícios 
fiscais de 2019, 2020 e 2021;

2 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3 - A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

4 - Este Ato entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 567, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei nº 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6860/501398, formalizado pela Sra MARIA BESERRA 
DE CASTRO SALES, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x01-91, 
residente e domiciliada no município de GURUPI - TO, em conformidade 
com o art. 71, inciso XVII, da Lei no 1.287, de 28 de dezembro de 2001 
com redação dada pela Lei no 2.006, de 17.12.08 e PARECER SEFAZ/
GIPVAL/PALMAS/DOR Nº 391/2021, às fls. 32/33 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao sinistro ocorrido com o veículo CHEV/
PRISMA 1.4MT LT, ANO FAB./MODELO 2014/2015, PLACA xxM - xx14 
e RENAVAM xxxx5227896, nos termos do art. 71, inciso XVII, da Lei 
1.287/01 com redação dada pela Lei nº 2.006 de 17.12.08, nas seguintes 
proporcionalidades: 09/12 avos relativos ao exercício fiscal de 2020 e 
12/12 avos referentes ao exercício fiscal de 2021;

2 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3 - A isenção ora declarada, alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4 - Este Ato entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 568, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §2º, do art. 70, da Lei nº 1.287, 
de 28 de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei  nº 2.006, de 
17.12.08, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6080/500079, formalizado pela MITRA DIOCESANA DE 
CRISTALÂNDIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xx01-87, com 
sede no município de CRISTALÂNDIA - TO, em conformidade com o art. 70,  
inciso III, alínea “e”, da Lei nº 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei nº 1.506, de 18.11.04 e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/
PALMAS/DOR Nº 378/2021, às fls. 39/40 dos autos;
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DECLARA:

1 - A não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, nos termos do art. 70, inciso III, alínea, “e”, da Lei  
nº 1.287/2001 com redação dada pela Lei nº 1.506, de 18.11.04, referente 
aos veículos, de propriedade da requerente, abaixo relacionados:

ORD. CNPJ/MF MARCA/MODELO PLACA RENAVAM

01 xx.xxx.xxx/xx16-63 FIAT/STRADA FREEDOM 13CD
ANO FAB./MOD. 2021/2021 xxSA - xx01 xxxxx576539

02 xx.xxx.xxx/xx01-87 FIAT/TORO VOLCANO AT9 D4
ANO FAB./MOD. 2020/2021 xxD - xx00 xxxxx413743

03 xx.xxx.xxx/xx01-87 FIAT/ARGO DRIVE 1.0
ANO FAB./MOD. 2020/2021 xxB - xx40 xxxxx047359

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A não incidência ora declarada alcançará exclusivamente os 
veículos mencionados no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 569, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §2º, do art. 70, da Lei nº 1.287, 
de 28 de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei  nº 2.006, de 
17.12.08, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6040/505659, formalizado pela PARÓQUIA TOCANTINS 
CENTRO DA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO 
BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xx01-95, com sede no 
município de PALMAS - TO, em conformidade com o art. 70, inciso III, 
alínea “e”, da Lei nº 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação dada 
pela Lei nº 1.506, de 18.11.04 e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/DOR 
Nº 377/2021, às fls. 30/31 dos autos;

DECLARA:

1 - A não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, nos termos do art. 70, inciso III, alínea, “e”, da Lei nº 
1.287/2001 com redação dada pela Lei nº 1.506 de 18.11.04, referente 
ao veículo VW/VOYAGE, ANO FAB./MOD. 2019/2019, PLACA xxL - xx61 
e RENAVAM xxxx7117363;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A não incidência ora declarada alcançará exclusivamente os 
veículos mencionados no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 570, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §2º, do art. 70, da Lei nº 1.287, 
de 28 de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei  nº 2.006, de 
17.12.08, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6040/505014, formalizado pelo SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM ELETRICIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xx01-25, com sede no Município 
de PALMAS - TO, em conformidade com o art. 70, inciso III, alínea “d”, da 
Lei nº 1.287, de 28 de dezembro de 2001 e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/
PALMAS/DOR Nº 345/2021, às fls. 35/37 dos autos;

DECLARA:

1 - A não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, nos termos do art. 70, inciso III, alínea, “d”, da Lei  
nº 1.287/2001, referente  RENAULT/OROCH DYN 16 SCE, ANO FAB./
MOD. 2020/2021, PLACA xxC - xx99 e RENAVAM xxxx5633632;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A não incidência ora declarada alcançará exclusivamente o 
veículo mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 571, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2019/6640/501026, formalizado pelo Sr. LUIZ ALVES DOS 
SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x41-53, residente e 
domiciliado no município de ARAGUAÍNA - TO, em conformidade com 
o art. 71, inciso VIII, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei nº 2.006, de 17.12.08, e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/
PALMAS/DOR Nº 399/2021, às fls. 24/25 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo CHEV/ONIX PLUS 1.0 TAT 
PR2, ANO FAB./MOD. 2020/2020, PLACA xxE - xx55 e RENAVAM 
xxxxx097095;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada, alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária
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ATO DECLARATÓRIO Nº 572, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2020/6640/500641, formalizado pelo Sr. ALFREDO 
MARQUES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x01-97,  
residente e domiciliado no Município de ARAGUAÍNA - TO, em 
conformidade com o art. 71, inciso VIII, da Lei 1.287, de 28 de dezembro 
de 2001 com redação dada pela Lei nº 2.006, de 17.12.08, e PARECER/
SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/DOR Nº 398/2021, às fls. 30/31 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo VW/VIRTUS MF, ANO FAB./
MOD. 2020/2021, PLACA xxF - xx68 e RENAVAM xxxx101853;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada, alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 573, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2020/6640/500571, formalizado pelo Sr. ERALDO OLIVEIRA 
DE JESUS, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x51-68, residente e 
domiciliado no município de ARAGUAÍNA - TO, em conformidade com 
o art. 71, inciso VIII, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei nº 2.006, de 17.12.08, e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/
PALMAS/DOR Nº 400/2021, às fls. 26/27 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo VW/GOL 1.0L MC4, ANO FAB./
MOD. 2020/2021, PLACA xxE - xx08 e RENAVAM xxxxx412293;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada, alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 574, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei nº 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2018/6040/500346, formalizado pela Srª VERONICE DE 
FÁTIMA SIQUEIRA ALMEIDA, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x01-53, 
residente e domiciliada no município de PALMAS - TO, em conformidade 
com o art. 71, inciso VI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e PARECER SEFAZ/GIPVAL/
PALMAS/DOR Nº 397/2021, às fls. 37/38 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HONDA/CITY PERSONAL, ANO 
FAB./MODELO 2018/2019, PLACA xxH - xx39 e RENAVAM0 xxxxx26170;

2 - A presente Declaração tem validade para os exercícios fiscais 
de 2019, 2020 e 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 575, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei nº 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2019/6010/500981, formalizado pela Srª LINDAMAR 
SIQUEIRA SILVA AIRES, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x61-34, 
residente e domiciliada no município de PARAÍSO DO TOCANTINS - TO, 
em conformidade com o art. 71, inciso VI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro 
de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e PARECER 
SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/DOR Nº 388/2021, às fls. 79/80 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo JEEP/RENEGADE 1.8 AT, 
ANO FAB./MODELO 2020/2020, PLACA xxD -  xx65 e RENAVAM 
xxxxxx398465;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária
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ATO DECLARATÓRIO Nº 576, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei nº 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6040/504844, formalizado pela Srª REJANE ALVES DA 
SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x71-02, residente e domiciliada 
no município de PALMAS - TO, em conformidade com o art. 71, inciso VI,  
da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 
nº 3.019, de 30.09.15, e PARECER SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/DOR  
Nº 393/2021, às fls. 15/16 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo VW/FOX 1.0, ANO FAB./
MODELO 2008/2009, PLACA xxN - xx54 e RENAVAM xxxx5006077;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 577, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei nº 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2020/7270/500250, formalizado pela Srª AURENITA ARAÚJO 
DE AZEVEDO COSTA, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x41-68, 
residente e domiciliada no município de PALMAS - TO, em conformidade 
com o art. 71, inciso VI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e PARECER SEFAZ/GIPVAL/
PALMAS/DOR Nº 387/2021, às fls. 35/36 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo RENAULT/CAPTUR LIFE 
16A, ANO FAB./MODELO 2020/2021, PLACA xxE - xx52 e RENAVAM 
xxxxx823655;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 578, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei nº 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6260/500177, formalizado pela Srª LUCIMAR GALDINO 
ALVES, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x31-34, residente e 
domiciliada no município de COLMÉIA - TO, em conformidade com o art. 71,  
inciso VI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação dada 
pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e PARECER SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/
DOR Nº 384/2021, às fls. 19/20 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo VW/VOYAGE 1.6L MB5, ANO 
FAB./MODELO 2020/2021, PLACA xxC - xx69 e RENAVAM xxxxx180070;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 579, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei nº 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/7180/500000, formalizado pelo Sr. PEDRO JOSÉ 
DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.x51-49, residente 
e domiciliado no Município de COMBINADO - TO, em conformidade 
com o art. 71, inciso VI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e PARECER SEFAZ/GIPVAL/
PALMAS/DOR Nº 383/2021, às fls. 25/26 dos autos;

DECLARA:

1 - A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo TOYOTA/YARIS SA XL1.5 
LIVE 1, ANO FAB./MODELO 2020/2020, PLACA xxC - xx96 e RENAVAM 
xxxxx54250;

2 - A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária
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ATO DECLARATÓRIO Nº 580, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §2º, do art. 70, da Lei nº 1.287, 
de 28 de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei  nº 2.006, de 
17.12.08, e;

Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
Tributário nº 2021/6140/501584, formalizado pela MITRA DIOCESANA DE 
PORTO NACIONAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xx01-27, 
com sede no município de PORTO NACIONAL - TO, em conformidade 
com o art. 70, inciso III, alínea “e”, da Lei nº 1.287, de 28 de dezembro 
de 2001 com redação dada pela Lei nº 1.506, de 18.11.04 e PARECER/
SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/DOR Nº 411/2021, às fls. 26/27 dos autos;

DECLARA:

1 - A não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, nos termos do art. 70, inciso III, alínea, “e”, da Lei  
nº 1.287/2001 com redação dada pela Lei nº 1.506 de 18.11.04, referente 
ao veículo CHEVROLET/S10 LT DD4A, ANO FAB./MOD. 2018/2019, 
PLACA xxC - xx60 e RENAVAM xxxxx884370;

2 - A presente Declaração tem validade para os exercícios 
fiscais de 2020 e 2021;

3 - O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

4 - A não incidência ora declarada alcançará exclusivamente os 
veículos mencionados no item 1, enquanto não cessar o evento;

5 - Este Ato Declaratório entra em vigor nesta data.

LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, 
CIDADES E HABITAÇÃO

PORTARIA SEINF Nº 360, DE 11 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E 
HABITAÇÃO, usando das atribuições que  lhe são conferidas pelo art. 42, 
§1º, inciso IV, da Constituição do Estado, pelo Ato nº 1.124 - DSG, de 13 
de maio de 2022 e c/c o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/02, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora ELIELMA OLIVEIRA BEZERRA 
SOARES, Gerente Administrativo da UGP, número funcional nº 68850-6,  
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de fiscal de 
contrato, e JUCILEIA INACIA MACIEL, Analista I, número funcional nº 
1015338-8, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
suplente de fiscal de Contrato, conforme segue:

CONTRATO PROCESSO CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO

17/2022 2022 37000 000107 Tocantinense Transportes 
e Turismo Ltda.

Serviço de fornecimento de vales transporte, para atender as 
necessidades dos servidores da Secretaria da Infraestrutura, Cidades 
e Habitação - SEINF

Art. 2º São atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinaram os 
incidentes verificados e o resultado das medidas, bem como informar 
por escrito ao Secretário da Infraestrutura, Cidades e Habitação, sobre 
tais eventos;

III - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligência 
dos órgãos de Controle Interno e Externo;

IV - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

V - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de controle 
interno e externo;

VI - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimento dos materiais;

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

VIII - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 (sessenta) 
dias do final da vigência;

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

Art. 3º O Fiscal de que trata esta Portaria é responsável civil, 
penal e administrativamente pelos atos que praticar aplicando-lhe as 
disposições das Leis nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
e Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação 
retroagindo seus efeitos a 11/07/2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA, 
CIDADES E HABITAÇÃO - SEINF, em Palmas - TO, aos 11 dias do mês 
de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO - 

Respondendo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
Horário de Brasília

A Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação, através da 
Comissão Permanente de Licitação, atendendo à solicitação da Secretaria 
de Estado da Educação, torna público que realizará:

Tomada de Preços nº 024/2022 - Processo 2018/27000/004343. 
Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
construção civil, para a execução da obra referente a reforma de unidade 
escolar Escola Estadual Tamkak, município de Tocantinópolis-TO. Data/
Horário: 02/08/2022 às 09h00min.

Tomada de Preços nº 025/2022 - Processo 2022/27000/000039. 
Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
implantação de 4 Blocos de sala de aula e passarela coberta no Colégio 
Estadual José de Souza Porto, município de Darcinópolis-TO. Data/
Horário: 02/08/2022 às 10h00min.

Tomada de Preços nº 026/2022 - Processo 2019/27000/017339. 
Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
reforma da unidade escolar Escola Estadual Indígena Pêpkro, município 
de Tocantinópolis-TO. Data/Horário: 03/08/2022 às 09h00min.

Tomada de Preços nº 027/2022 - Processo 2022/27000/002279. 
Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
construção de cobertura e passarela e reforma da quadra poliesportiva 
do Colégio Estadual Lagoa da Confusão. Data/Horário: 03/08/2022 às 
10h00min.

Concorrência nº 015/2022 - Processo 2021/27000/014822. Tipo: 
Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada em reforma 
geral e ampliação com construção de bloco de banheiros, refeitório, 
bloco administrativo, salas de aula, acessibilidade, instalações elétricas, 
instalações de sistema de proteção e combate contra incêndio e pânico 
e pintura geral da Escola Estadual Anaides Brito Miranda, município de 
Santa Fé do Araguaia-TO. Data/Horário: 16/08/2022 às 10h00min.
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Os Editais e os anexos poderão ser retirados por meio eletrônico 
no site: https://www.to.gov.br/seinf/. Outras informações poderão ser 
obtidas na Comissão de Licitação, através dos telefones: (63) 3218-7194/
(63) 3218-1637 e email: cpl@seinf.to.gov.br ou cpl.seinfto@gmail.com .

Palmas-TO, 11 de julho de 2022.

KÁSSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE REABERTURA 
DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022

UASG: 927460

A Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 09h30min 
(Horário de Brasília) do dia 27 de julho de 2022, realizará a reabertura 
da licitação que visa a contratação de empresa especializada para 
aquisição e instalação de transformadores trifásicos de distribuição, com 
potência de 1.500 kVA, tensão nominal de 34,5 kV, tensão secundária 
de 380/220V, à seco, para o Projeto Público de Irrigação Manuel Alves, 
em Dianópolis - TO, conforme especificado no Edital e seus anexos. O 
edital encontra-se disponível na internet nos seguintes sites: https://www.
to.gov.br/seinf/e www.gov.br/compras. (Processo nº 2020/37000/000305). 
Informações pelos telefones: (63) 3218-1637/7194. Pregoeira: Kássia 
Divina Pinheiro Barbosa.

Palmas-TO, 11 de julho de 2022.

KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comissão de Licitação de Obras e Serviços Públicos

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA-SEMARH Nº 93, DE 11 DE JULHO DE 2022.

A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, da 
Constituição do Estado, com fulcro no §2º, do art. 3º, da Lei nº 1.789, 
de 15 de maio de 2007, e suas alterações, na conformidade do teor do 
Regimento Interno do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Tocantins -  
COEMA/TO, publicado na Edição 4.232, do Diário Oficial do Estado,

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos trabalhos 
a serem desenvolvidos pela Câmara Técnica Temporária de Análise 
do Projeto de Lei sobre Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA/TO, designada através 
da Portaria nº 53, de 13 de abril de 2022, publicada na edição n° 6.085, 
do Diário Oficial do Estado;

CONSIDERANDO ainda a disposição contida no art. 2º, da 
Resolução n° 109, de 25 de fevereiro de 2022, publicada na edição  
n° 6.041, do Diário Oficial do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 90 (noventa) dias a duração da 
Câmara Técnica Temporária de Análise do Projeto de Lei sobre Pagamento 
por Serviços Ambientais - PSA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente -  
COEMA/TO.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a partir de 7 de julho de 2022.

GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, em Palmas - TO, aos 11 dias do 
mês de julho de 2022.

MIYUKI HYASHIDA
Secretária

PORTARIA-SEMARH Nº 94, DE 11 DE JULHO DE 2022.

A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, da 
Constituição do Estado, com fulcro no Decreto nº 4.550, de 11 de maio 
de 2012, publicado na Edição nº 3.630, do Diário Oficial do Estado, de 17 
de maio de 2012, e em conformidade com o teor do Regimento Interno do 
Fórum Estadual de Mudanças Climáticas - FEMC/TO, na Decisão FEMC/TO  
nº 01, de 30 de junho de 2021, publicada na Edição 5.943, do Diário Oficial 
do Estado, de 06 de outubro de 2021, e na Portaria-SEMARH nº 78, de 9 
de julho de 2021, publicada na edição 5.885, do Diário Oficial do Estado,

CONSIDERANDO a 1ª Reunião Ordinária Câmara Temática 
Permanente de Pesquisas em Mudanças Climáticas do Fórum Estadual 
de Mudanças Climáticas - FEMC/TO, que designou a escolha dos Órgãos 
Titulares e Suplentes da referida Câmara,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes representantes para compor a 
Câmara Temática Permanente de Pesquisa em Mudanças Climáticas- 
CTPPMC, do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas - FEMC/TO, no 
biênio de 2021 a 2023, aprovado na 15ª Reunião Ordinária, realizada no 
dia 16 de abril de 2022:

1
Associação Movimento Ecológico Amigos do Meio Ambiente 

(AMEAMA)
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (AL/TO)

Titular Suplente Sem indicação
Rubens Pereira Brito

2 Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA)
Instituto Ecológica Titular Suplente Vanicleisson Dias Karajá Amorim

Sem indicação

3 Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS)
Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo (IEPO) Titular Suplente José Luiz Cabral da Silva Júnior

Marcelo Vidigal Rocha

4 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBM)
Faculdade Católica do Tocantins (UNICATÓLICA) Titular Suplente Alex Matos Fernandes

Sebastião Noleto Júnior 

5
Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 
(IFTO)

Titular Suplente Maurício Jose Alexandre de Araújo
Liliane Garcia da Silva

6 Município de Palmas
Centro Universitário Luterano de Palmas (ULBRA) Titular Suplente Luzimeire Ribeiro de Moura Carreira

Marcelo Muller

7 Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (SEAGRO)
Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Titular
Suplente

Denise Coelho Gomes
Everton Joaquim Costa Ribeiro

Art. 2º O mandato do representante terá validade de 02 (dois) 
anos contados da publicação desta Portaria, permitida uma recondução.

Art. 3º Fica revogada a Portaria n° 128, de 8 de outubro de 2021, 
publicada na edição n° 5.947 do Diário Oficial do Estado.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de abril de 2022.

GABINETE DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, em Palmas - TO, aos 11 dias do 
mês de julho de 2022.

MIYUKI HYASHIDA
Secretária

PORTARIA-SEMARH Nº 95, DE 11 DE JULHO DE 2022.

A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, da 
Constituição do Estado, com fulcro no §2º, do art. 3º, da Lei nº 1.789, 
de 15 de maio de 2007, e suas alterações, na conformidade do teor do 
Regimento Interno do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Tocantins - 
COEMA/TO, publicado na Edição 4.232, do Diário Oficial do Estado, de 10 
de outubro de 2014, e na Resolução COEMA/TO nº 101, de 3 de setembro 
de 2020, publicada na edição 5.685 do Diário Oficial do Estado, e.

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, através do OFÍCIO Nº 1993/2022/GABSEC (2022/25009/041992),
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RESOLVE:

Art. 1º Designar para compor o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, no biênio de 2020 a 2022, os seguintes representantes da 
Secretaria da Fazenda - SEFAZ, em substituição aos membros indicados 
na PORTARIA-SEMARH nº 27, de 05 de março de 2021, publicada na 
Edição 5.810 do Diário Oficial do Estado, de 17 de março de 2021:

a) Titular: WILLANE QUEIROZ CARVALHO, em substituição a 
Mayko Antônio Tenório César;

b)  Suplente: VIVIÃ MACHADO GARCEZ NETO, em substituição 
a Willane Queiroz Carvalho.

Art. 2º Designar para compor a Câmara Técnica Permanente 
do ICMS Ecológico - CTPICMS, no biênio de 2020 a 2022, os seguintes 
representantes da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, em substituição aos 
membros indicados na PORTARIA-SEMARH nº 101, de 13 de outubro 
de 2020, publicada na Edição 5.705, do Diário Oficial do Estado, de 15 
de outubro de 2020:

a) Titular: WILLANE QUEIROZ CARVALHO, em substituição a 
Mayko Antônio Tenório César;

b)  Suplente: VIVIÃ MACHADO GARCEZ NETO, em substituição 
a Willane Queiroz Carvalho.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 06 de julho de 2022.

GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS, em Palmas - TO, aos 11 dias do mês de julho 
de 2022.

MIYUKI HYASHIDA
Secretária

PORTARIA-SEMARH Nº 96, DE 11 DE JULHO DE 2022.

A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, da 
Constituição do Estado, com fulcro no art. 5º, da Lei nº 2.097, de 13 de 
julho de 2009, e suas alterações, na conformidade do teor do Regimento 
Interno do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/TO, publicado 
na Edição nº 3.600, do Diário Oficial do Estado, e na Resolução CERH/TO 
nº 93, de 10 de junho de 2020, publicada na Edição nº 5.630, do Diário 
Oficial do Estado, e.

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria da Fazenda -  
SEFAZ, através do OFÍCIO Nº 1993/2022/GABSEC, SGD: 
2022/25009/041992,

RESOLVE:

Art. 1º Designar para compor o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - CERH, no biênio de 2022 a 2024, WILLANE QUEIROZ 
CARVALHO, como Titular, em substituição a Mayko Antônio Tenório César, 
conselheiro indicado na PORTARIA-SEMARH nº 81, de 22 de junho de 
2022, publicada na Edição 6.114 do Diário Oficial do Estado, de 24 de 
junho de 2022, representando a Secretaria da Fazenda - SEFAZ.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 06 de julho de 2022.

GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS, em Palmas - TO, aos 11 dias do mês de julho 
de 2022.

MIYUKI HYASHIDA
Secretária

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA - 545/2022/SES/GASEC, DE 21 DE JUNHO DE 2022.
Republicada para correção

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE¸ consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso IV, da Constituição do Estado do Tocantins e no 
uso das atribuições conferidas pelo art. 3º, inciso II, do Decreto Estadual  
nº 5.917, de 12 de março de 2019, e;

Considerando a saída de um dos membros que compõe a 
Segunda Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares e 
Sindicância - COMPE II, designada pela Portaria nº 88/2020/SES/GASEC, 
de 03 de março de 2020;

Considerando a necessidade de dar continuidade as apurações 
dos processos que estão na competência da COMPE II,

RESOLVE:

Art. 1º Substituir, temporariamente, o membro da Segunda 
Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares e Sindicância - 
COMPE II, a servidora pública Neila Rodrigues Silva, matrícula 1190245-5,  
pela servidora Aracy Pereira Pacini, matrícula 499265-3, para que a 
Comissão Processante possa dar continuidade aos trabalhos de apuração 
dos processos.

Paragrafo único: A Comissão ficará composta, temporariamente, 
até nomeação de novo (a) membro permanente, pelos seguintes membros:

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA

Saulo Fernando Guedes da Silva Presidente 11695765-1

Rogério Silva Leite Membro 11145099-1

Aracy Pereira Pacini Membro 499265-3

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos ao dia 21 de junho de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 586/2022/SES/GASEC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV, 
da Constituição do Estado, art. 3º, §I, tendo em vista que lhe compete à 
prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58,  
inc. III, c/c art. 67, da Lei 8.666 e a Instrução Normativa TCE-TO  
nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

CONTRATO Nº 134/2021
PROCESSO nº 2021/30550/6659
EMPRESA: E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA
OBJETO: Aquisição da câmara fria/geladeira visa propiciar o 
acondicionamento correto dos medicamentos adquiridos para 
cumprimento de Demandas Judiciais.

UNIDADE FISCAL MATRÍCULA SUPLENTE MATRÍCULA GESTOR MATRÍCULA

NÚCLEO DE 
DEMANDA JUDICIAL

GERALDO PINHEIRO 
MEIRELES FILHO 11756276-1 GISELE ALVES 

LIMA 11610050-3 NELZIR DA 
SILVA PEREIRA 87005-5
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X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua 
ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69, da Lei 
Federal 8.666/93.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES/TO,  
Palmas, capital do Estado, 22 de junho de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA - 587/2022/SES/GASEC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV, 
da Constituição do Estado, art. 3º, §I, tendo em vista que lhe compete à 
prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58,  
inc. III, c/c art. 67, da Lei 8.666 e a Instrução Normativa TCE-TO  
nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

CONTRATO Nº 51/2022
PROCESSO nº 2022/30550/2486
EMPRESA: NUTROMNI SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E 
ENTERAL LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
NUTRIÇÕES PARENTERAIS MANIPULADAS para atender as demandas 
das unidades próprias que fazem uso das nutrições.

HOSPITAL FISCAL MATRÍCULA SUPLENTE MATRÍCULA GESTOR MATRÍCULA

HOSPITAL E 
MATERNIDADE 
DONA REGINA

EMILENNE DANIELLE 
PACHECO DE 

SOUSA
628624-1

CONFÚCIO JOSÉ 
DE ANDRADE 

AIRES
11161019-1

FERNANDO 
PINHEIRO DE 

MELO
10885995

Art. 2º São atribuições do Gestor do Contrato:

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;

II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a 
prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;

III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente 
para pagamento;

V - comunicar à unidade competente, formalmente, 
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 
prévios com a contratada;

VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do 
cronograma físico-financeiro;

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências 
na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a 
terceiros;

IX - encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de 
modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais 
e equipamentos, formulados pela contratada.

Art. 2º São atribuições do Gestor do Contrato:

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;

II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a 
prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;

III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente 
para pagamento;

V - comunicar à unidade competente, formalmente, 
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 
prévios com a contratada;

VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do 
cronograma físico-financeiro;

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências 
na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a 
terceiros;

IX - encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de 
modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais 
e equipamentos, formulados pela contratada.

X - notificar a contratada em caso de descumprimento de 
cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções 
administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 3º São atribuições do Fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar, através de relatório, a 
Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUHP) 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 120 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Monitoramento 
de Contratos para as devidas providências;

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimentos dos materiais;

VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de 
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;
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X - notificar a contratada em caso de descumprimento de 
cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções 
administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 3º São atribuições do Fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar, através de relatório, a 
Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUHP) 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 120 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Monitoramento 
de Contratos para as devidas providências;

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimentos dos materiais;

VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

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

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES/TO,  
Palmas, capital do Estado, 22 de junho de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 604/2022/SES/GASEC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV, 
da Constituição do Estado, art. 3º, §I, tendo em vista que lhe compete à 
prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58,  
inc. III, c/c art. 67, da Lei 8.666 e a Instrução Normativa TCE-TO  
nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02
PROCESSO nº 2022/30550/7628
EMPRESA: LABORATÓRIO CITOCEL S/S LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de Anatomia Patológica e Citopatologia, 
destinada a atender as necessidades dos hospitais sob gestão estadual.

HOSPITAL FISCAL MATRÍCULA SUPLENTE MATRÍCULA GESTOR MATRÍCULA

HOSPITAL 
REGIONAL DE 

GURUPI

MARIANNE 
CARNEIRO 

COSTA OLIVEIRA
1126610-1

SILMARA 
CEZEMER DE 

SOUZA
11799684-1

DARIEL 
AUGUSTO 

TRAMONTINI
1159634-1

Art. 2º São atribuições do Gestor do Contrato:

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;

II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a 
prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;

III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente 
para pagamento;

V - comunicar à unidade competente, formalmente, 
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 
prévios com a contratada;

VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do 
cronograma físico-financeiro;

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências 
na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a 
terceiros;

IX - encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de 
modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais 
e equipamentos, formulados pela contratada.

X - notificar a contratada em caso de descumprimento de 
cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções 
administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 3º São atribuições do Fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar, através de relatório, a 
Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUHP) 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 120 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Monitoramento 
de Contratos para as devidas providências;

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimentos dos materiais;

VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;
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IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de 
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES/TO,  
Palmas, capital do Estado, 23 de junho de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 605/2022/SES/GASEC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV 
da Constituição do Estado, art. 3º, §I, tendo em vista que lhe compete à 
prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58,  
inc. III, c/c art. 67, da Lei 8.666 e a Instrução Normativa TCE-TO  
nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

CONTRATO Nº 73/2022
PROCESSO nº 2022.30550.003947
EMPRESA: IMD TOCANTINS LTDA.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Tem como objeto a prestação dos serviços 
de realização dos exames de Ressonância Magnética destinado aos 
pacientes atendidos no Hospital de Referencia de Guaraí.

UNIDADE FISCAL SUPLENTE GESTOR

HOSPITAL REGIONAL DE 
GUARAÍ

JESSICA VIEIRA SILVA
MATRÍCULA: 643990

ALDAIZA SOUSA DA SILVA
MATRÍCULA: 11711175-3

JOAQUIM BRITO DAMACENO
MATRÍCULA: 11558130

Art. 2º São atribuições do Gestor do Contrato:

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;

II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a 
prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;

III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente 
para pagamento;

V - comunicar à unidade competente, formalmente, 
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 
prévios com a contratada;

VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do 
cronograma físico-financeiro;

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências 
na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a 
terceiros;

IX - encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de 
modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais 
e equipamentos, formulados pela contratada.

X - notificar a contratada em caso de descumprimento de 
cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções 
administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 3º São atribuições do Fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar, através de relatório, a 
Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUHP) 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 120 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Monitoramento 
de Contratos para as devidas providências;

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimentos dos materiais;

VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

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

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES/TO,  
Palmas, capital do Estado, 24 de junho de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 607/2022/SES/GASEC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV, 
da Constituição do Estado, art. 3º, §I, tendo em vista que lhe compete à 
prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58,  
inc. III, c/c art. 67, da Lei 8.666 e a Instrução Normativa TCE-TO  
nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:
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CONTRATO Nº 52
PROCESSO nº 2021/30550/1659
EMPRESA: HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 
OBJETO: A aquisição de materiais para suprir as demandas das unidades 
Hospitalares do Estado de Tocantins, através de ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS n° 2019/30550/4875, PREGÃO ELETRÔNICO N° 135/2020.

HOSPITAL FISCAL MATRÍCULA SUPLENTE MATRÍCULA GESTOR MATRÍCULA

HOSPITAL 
REGIONAL DE 

MIRACEMA

SELMA ALMEIDA 
DE FREITAS 

BATISTA
336613-4 LEONETA DE 

ABREU ARAÚJO 539561-7 THIAGO ALVES 
PEREIRA 11723289-1

Art. 2º São atribuições do Gestor do Contrato:

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;

II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a 
prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;

III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente 
para pagamento;

V - comunicar à unidade competente, formalmente, 
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 
prévios com a contratada;

VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do 
cronograma físico-financeiro;

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências 
na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a 
terceiros;

IX - encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de 
modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais 
e equipamentos, formulados pela contratada.

X - notificar a contratada em caso de descumprimento de 
cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções 
administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 3º São atribuições do Fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar, através de relatório, a 
Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUHP) 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 120 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Monitoramento 
de Contratos para as devidas providências;

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimentos dos materiais;

VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

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

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES/TO,  
Palmas, capital do Estado, 23 de junho de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 616/2022/SES/GASEC, DE 04 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, nomeado através do 
ATO n° 1.309 - NM, DOE N° 5.954, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 42, incisos I e II, da Constituição do Estado do Tocantins;

Considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37, da Constituição 
Federal.

Considerando o art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

Considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa  
nº 02/2008, de 07 de maio de 2008, do Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

Contrato Processo Objeto Local Fiscal do Contrato

192/2017 2017/30550/003891

Aquisição de “conjunto integrado” 
de insumos e serviços, incluindo, 

locação de equipamentos/automação, 
fornecimento de reagentes e insumos, 

para testes sorológicos pela metodologia 
quimioluminescência in vitro.

Hemocentro    
Coordenador

de Palmas

Fiscal
Rosimeire Eller 

Gusmão
Mat.: 1287559-1

Suplente
Vilmar Soares 

da Silva
Mat.: 515337-1

Gestor do Contrato Heloina Oliveira da Silva - Matrícula: 995943-4.

Parágrafo único - Fica revogada a PORTARIA/GABSEC/SES/
Nº 313/2018, de 04 de maio de 2018, publicada no DOE nº 5.108, de 09 
de maio e 2018.

As competências e atribuições para atuação do gestor e fiscais 
de contratos realizar-se-á conforme os artigos quarto e quinto da Portaria 
nº 494/2022/SES/GASEC, de 27 de maio de 2022 publicada no Diário 
Oficial do Tocantins nº 6098:

Art. 2º São competências e atribuições do gestor de contratos, 
dentre outras:

I - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo 
quanto à correta juntada de documentos;

II - manter sob sua guarda os processos de contratação;
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III - controlar o saldo do contrato em função dos valores e dos 
prazos;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, e analisar a 
solicitação de prorrogação, quando for o caso;

V - encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;

VI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado;

VII - cuidar das questões relativas à prorrogação ou os 
acréscimos/supressões necessários ao objeto do contrato, por meio de 
aditivos, junto a unidade requisitante, que deve ser providenciada antes 
de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

VIII - comunicar a contratada das eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

IX - verificar a regularidade de recolhimento das obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato;

X - aferir as certidões de regularidade fiscal e sua validade dentro 
do período de pagamento;

XI - zelar para que o início da prestação de serviços e seu término 
estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato;

XII - comunicar, formalmente, à área requisitante sobre a 
necessidade de abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do contrato;

XIII - conferir e confrontar se os valores referentes às retenções 
de INSS, IRRF e ISSQN, estão destacados nas faturas/notas fiscais e em 
conformidade com a respectiva incidência dos devidos objetos contratuais, 
assim como acompanhar se as retenções foram efetuadas nas contas 
depósitos vinculadas;

Art. 5º São competências e atribuições do fiscal de contratos, 
dentre outras:

I - acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas contratuais;

II - emitir relatório de fiscalização, circunstanciado, quando o 
objeto da

III - contratação demandar informações acessórias, do resultado 
do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, de maneira 
concisa e clara, de forma que não pairem dúvidas quanto às informações 
e interpretações ali registradas;

IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - conferir se o objeto contratado fornecido está no prazo de 
entrega, nas especificações, nas quantidades estabelecidas e encontram-
se de acordo com o instrumento contratual;

VI - conferir se a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada, 
está de acordo com o cronograma de execução contratual em relação 
ao mês de referência ou período da prestação de serviços e se está 
compatível com a descrição do objeto contratado e o valor referente ao 
cronograma de pagamento mensal;

VII - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes à execução 
dos objetos contratados.

VIII - subsidiar em informações o gestor de contratos, em 
atividades burocráticas administrativas, como vigência contratual, 
repactuações, reajustes, prorrogações, processos de penalidade, 
avaliação da qualidade dos serviços, entre outras.

IX - zelar pela fiel execução do objeto contratado, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais empregados;

X - dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
problema na execução do objeto contratado, notificando por escrito e 
com prazo para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados em desconformidade com as cláusulas 
contratuais, constando do seu relatório de fiscalização e comunicando o 
fato ao gestor do contrato;

XI - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência.

XII - indicar ao gestor de contrato eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

XIII - nos casos de pendência cumprida pela contratada, 
apresentar formalmente a informação de conclusão da pendência para 
respaldar a emissão de fatura específica ao objeto pendente;

XIV - exigir da contratada, quando for o caso, o uso de 
uniforme, crachá e Equipamento de Proteção individual - EPI’s pelos seus 
funcionários, repassando ao gestor do contrato o seu descumprimento;

XV - avaliar se o quantitativo de funcionários alocados ao 
serviço, definidos no contrato, é suficiente para o bom desempenho das 
atividades, sugerindo e munindo de informações o gestor de contratos 
para tomada de decisões acerca de supressões ou aumento necessários 
desse quantitativo;

XVI - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos da 
SES-TO, bem como das normas e dos procedimentos de segurança e 
higiene estabelecidos em contrato, quando for o caso;

XVII - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque 
de materiais de reposição, disponibilizado pela contratada, destinado à 
execução do objeto contratado, inclusive quanto à sua qualidade;

XVIII - Manter cópia do contrato e todos os aditivos  
(se existentes), do edital da licitação, do projeto básico ou termo de 
referência, da proposta da contratada, da relação das faturas recebidas 
e das pagas e das correspondências entre fiscal e contratada/preposto, 
para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações 
assumidas pela contratada.

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

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 625/2022/SES/GASEC, DE 06 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, nomeado através do 
ATO n° 1.309 - NM, DOE N° 5.954, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 42, incisos I e II, da Constituição do Estado do Tocantins;

Considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37, da Constituição 
Federal.

Considerando o art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

Considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa  
nº 02/2008, de 07 de maio de 2008, do Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:
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Nº do Contrato Nº do Processo Empresa Objeto do Contrato

30/2018 2076/2015 Lince Segurança Eletrônica

Prestação de serviços
Continuados de limpeza, higienização, esterilização e 
conservação predial das unidades da Hemorrede do 

Tocantins.

Local Fiscal Suplente

Hemonúcleo de Gurupi Rogerio Lima Pires
Matrícula: 928267-2

Fabiana Pereira Silva
Matrícula: 11693703-1

UCT Augustinópolis Josélia Pereira Lima
Matrícula: 602078-2

Soraia Costa Reis
Matrícula: 1165216-4

UCT
Porto Nacional

Ana Guilhermina Batalha Macedo
Matrícula: 338634-6

Talles Emanuel França Manduca
Matrícula: 910100-2

Ambulatório - Anexo ao HGP Lisandra Pereira Pedro
Matrícula: 1156284-1

Suen Oliveira Santos
Matrícula: 144827-5

Hemocentro Regional de Araguaína Misma Rosane Resplandes Farias
Matricula: 854399-1

Rivânia de Sousa Batista
Matrícula: 982547-1

Hemocentro Coordenador de Palmas Marildo de Sousa Ribeiro
Matrícula: 938546-2

Lissandra Luzia Dutra Camilo
Matrícula: 1152270-1

Gestor do Contrato Heloina Oliveira da Silva - Matrícula: 995943-4.

Parágrafo único - Fica revogada a Portaria nº 538/2021/SES/
GASEC, de 09 de setembro de 2021, publicada no DOE nº 5.931, de 20 
de setembro e 2021.

As competências e atribuições para atuação do gestor e fiscais 
de contratos realizar-se-á conforme os artigos quarto e quinto da Portaria 
nº 494/2022/SES/GASEC, de 27 de maio de 2022 publicada no Diário 
Oficial do Tocantins nº 6098:

Art. 2º São competências e atribuições do gestor de contratos, 
dentre outras:

I - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo 
quanto à correta juntada de documentos;

II - manter sob sua guarda os processos de contratação;

III - controlar o saldo do contrato em função dos valores e dos 
prazos;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, e analisar a 
solicitação de prorrogação, quando for o caso;

V - encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;

VI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado;

VII - cuidar das questões relativas à prorrogação ou os 
acréscimos/supressões necessários ao objeto do contrato, por meio de 
aditivos, junto a unidade requisitante, que deve ser providenciada antes 
de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

VIII - comunicar a contratada das eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

IX - verificar a regularidade de recolhimento das obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato;

X - aferir as certidões de regularidade fiscal e sua validade dentro 
do período de pagamento;

XI - zelar para que o início da prestação de serviços e seu término 
estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato;

XII - comunicar, formalmente, à área requisitante sobre a 
necessidade de abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do contrato;

XIII - conferir e confrontar se os valores referentes às retenções 
de INSS, IRRF e ISSQN, estão destacados nas faturas/notas fiscais e em 
conformidade com a respectiva incidência dos devidos objetos contratuais, 
assim como acompanhar se as retenções foram efetuadas nas contas 
depósitos vinculadas;

Art. 5º São competências e atribuições do fiscal de contratos, 
dentre outras:

I - acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas contratuais;

II - emitir relatório de fiscalização, circunstanciado, quando o 
objeto da

III - contratação demandar informações acessórias, do resultado 
do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, de maneira 
concisa e clara, de forma que não pairem dúvidas quanto às informações 
e interpretações ali registradas;

IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - conferir se o objeto contratado fornecido está no prazo de 
entrega, nas especificações, nas quantidades estabelecidas e encontram-
se de acordo com o instrumento contratual;

VI - conferir se a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada, 
está de acordo com o cronograma de execução contratual em relação 
ao mês de referência ou período da prestação de serviços e se está 
compatível com a descrição do objeto contratado e o valor referente ao 
cronograma de pagamento mensal;

VII - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes à execução 
dos objetos contratados.

VIII - subsidiar em informações o gestor de contratos, em 
atividades burocráticas administrativas, como vigência contratual, 
repactuações, reajustes, prorrogações, processos de penalidade, 
avaliação da qualidade dos serviços, entre outras.

IX - zelar pela fiel execução do objeto contratado, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais empregados;

X - dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
problema na execução do objeto contratado, notificando por escrito e 
com prazo para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados em desconformidade com as cláusulas 
contratuais, constando do seu relatório de fiscalização e comunicando o 
fato ao gestor do contrato;

XI - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência.

XII - indicar ao gestor de contrato eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

XIII - nos casos de pendência cumprida pela contratada, 
apresentar formalmente a informação de conclusão da pendência para 
respaldar a emissão de fatura específica ao objeto pendente;

XIV - exigir da contratada, quando for o caso, o uso de 
uniforme, crachá e Equipamento de Proteção individual - EPI’s pelos seus 
funcionários, repassando ao gestor do contrato o seu descumprimento;

XV - avaliar se o quantitativo de funcionários alocados ao 
serviço, definidos no contrato, é suficiente para o bom desempenho das 
atividades, sugerindo e munindo de informações o gestor de contratos 
para tomada de decisões acerca de supressões ou aumento necessários 
desse quantitativo;

XVI - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos da 
SES-TO, bem como das normas e dos procedimentos de segurança e 
higiene estabelecidos em contrato, quando for o caso;

XVII - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque 
de materiais de reposição, disponibilizado pela contratada, destinado à 
execução do objeto contratado, inclusive quanto à sua qualidade;
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XVIII - Manter cópia do contrato e todos os aditivos  
(se existentes), do edital da licitação, do projeto básico ou termo de 
referência, da proposta da contratada, da relação das faturas recebidas 
e das pagas e das correspondências entre fiscal e contratada/preposto, 
para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações 
assumidas pela contratada.

§1º O recebimento, pelo fiscal de contrato, dos serviços de 
natureza continuada, se dará por meio da emissão do Relatório de 
Fiscalização, circunstanciado, nos moldes do inciso II, deste artigo, que 
deverá apresentar no mínimo os seguintes apontamentos:

a) o número da nota fiscal/fatura, valor, data de emissão, razão 
social e CNPJ do contratado e competência/período em que os serviços 
foram prestados;

b) o nome completo do fiscal que atuou no referido 
acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, assim como sua 
assinatura acompanhada do seu número funcional e nome do preposto 
da contratada quando for o caso;

c) se os serviços foram executados de acordo com as rotinas/
especificações previstas em contrato;

d) se os resultados alcançados, relativos a prazos e qualidade 
do serviço, estão de acordo com o contratado;

e) se a qualidade e a quantidade de materiais e equipamentos 
empregados para a prestação do serviço estão em conformidade com o 
contrato, quando for o caso;

f) se a quantidade de funcionários da contratada alocados no 
local da prestação do serviço está de acordo com o que foi definido em 
contrato, quando for o caso;

g) se o contratado cumpriu as normas de segurança, higiene, 
assim como os seus funcionários trabalharam devidamente uniformizados, 
com utilização do crachá e equipamentos de proteção individual - EPI’s, 
conforme previsão em contrato;

h) se houve intercorrências no decorrer da referida competência 
da prestação de serviços e se foram comunicadas imediatamente ao 
preposto da contratada lhes sendo concedido prazo para resposta 
e solução do problema, assim como indicado glosa quando da não 
resolutividade da falha ou da inexecução contratual;

i) sinalizar nas conclusões do Relatório de Fiscalização a 
liberação para liquidação dos serviços prestados, por meio de atestado 
de execução parcial ou total.

§2º O prazo máximo para apresentação do Relatório de 
Fiscalização, de que trata o parágrafo anterior, é de 5 (cinco) dias corridos 
a partir da data da entrega na nota fiscal/fatura na SES-TO.

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

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 626/2022/SES/GASEC, DE 06 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, nomeado através do 
ATO n° 1.309 - NM, DOE N° 5.954, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 42, incisos I e II, da Constituição do Estado do Tocantins;

Considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37, da Constituição 
Federal.

Considerando o art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

Considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa  
nº 02/2008, de 07 de maio de 2008, do Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

Contrato Processo Objeto Local Fiscal Do Contrato

75/2019 3776/2018 Locação de Equipamentos e aquisição de 
bolsas para coleta de sangue

Hemocentro 
Coordenador de 

Palmas 

Fiscal
Eziane de Fátima 

Paraense da Costa
Mat.: 791262-1

Suplente
Carline Calaça Alves 

Milhomem 
Mat.: 1141961-1

Hemocentro 
Regional de 
Araguaína

Fiscal
Elizangela Rufino dos 

Santos
Mat.: 1005456-1

Suplente Osmar Negreiros Filho
Mat.: 1037110-3

 Gestor do Contrato Heloina Oliveira da Silva - Matrícula: 995943-4.

Parágrafo único - Fica revogada a Portaria nº 420/2021/SES/
GASEC, de 13 de julho de 2021, publicada no DOE nº 5.904, de 09 de 
agosto de 2021.

As competências e atribuições para atuação do gestor e fiscais 
de contratos realizar-se-á conforme os artigos quarto e quinto da Portaria 
nº 494/2022/SES/GASEC, de 27 de maio de 2022 publicada no Diário 
Oficial do Tocantins nº 6098:

Art. 2º São competências e atribuições do gestor de contratos, 
dentre outras: 

I - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo 
quanto à correta juntada de documentos;

II - manter sob sua guarda os processos de contratação;

III - controlar o saldo do contrato em função dos valores e dos 
prazos;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, e analisar a 
solicitação de prorrogação, quando for o caso;

V - encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;

VI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado;

VII - cuidar das questões relativas à prorrogação ou os 
acréscimos/supressões necessários ao objeto do contrato, por meio de 
aditivos, junto a unidade requisitante, que deve ser providenciada antes 
de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

VIII - comunicar a contratada das eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

IX - verificar a regularidade de recolhimento das obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato;

X - aferir as certidões de regularidade fiscal e sua validade dentro 
do período de pagamento;

XI - zelar para que o início da prestação de serviços e seu término 
estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato;

XII - comunicar, formalmente, à área requisitante sobre a 
necessidade de abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do contrato;
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XIII - conferir e confrontar se os valores referentes às retenções 
de INSS, IRRF e ISSQN, estão destacados nas faturas/notas fiscais e em 
conformidade com a respectiva incidência dos devidos objetos contratuais, 
assim como acompanhar se as retenções foram efetuadas nas contas 
depósitos vinculadas;

Art. 3º São competências e atribuições do fiscal de contratos, 
dentre outras:

I - acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas contratuais;

II - emitir relatório de fiscalização, circunstanciado, quando o 
objeto da

III - contratação demandar informações acessórias, do resultado 
do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, de maneira 
concisa e clara, de forma que não pairem dúvidas quanto às informações 
e interpretações ali registradas;

IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - conferir se o objeto contratado fornecido está no prazo de 
entrega, nas especificações, nas quantidades estabelecidas e encontram-
se de acordo com o instrumento contratual;

VI - conferir se a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada, 
está de acordo com o cronograma de execução contratual em relação 
ao mês de referência ou período da prestação de serviços e se está 
compatível com a descrição do objeto contratado e o valor referente ao 
cronograma de pagamento mensal;

VII - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes à execução 
dos objetos contratados.

VIII - subsidiar em informações o gestor de contratos, em 
atividades burocráticas administrativas, como vigência contratual, 
repactuações, reajustes, prorrogações, processos de penalidade, 
avaliação da qualidade dos serviços, entre outras.

IX - zelar pela fiel execução do objeto contratado, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais empregados;

X - dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
problema na execução do objeto contratado, notificando por escrito e 
com prazo para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados em desconformidade com as cláusulas 
contratuais, constando do seu relatório de fiscalização e comunicando o 
fato ao gestor do contrato;

XI - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência.

XII - indicar ao gestor de contrato eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

XIII - nos casos de pendência cumprida pela contratada, 
apresentar formalmente a informação de conclusão da pendência para 
respaldar a emissão de fatura específica ao objeto pendente;

XIV - exigir da contratada, quando for o caso, o uso de 
uniforme, crachá e Equipamento de Proteção individual - EPI’s pelos seus 
funcionários, repassando ao gestor do contrato o seu descumprimento;

XV - avaliar se o quantitativo de funcionários alocados ao 
serviço, definidos no contrato, é suficiente para o bom desempenho das 
atividades, sugerindo e munindo de informações o gestor de contratos 
para tomada de decisões acerca de supressões ou aumento necessários 
desse quantitativo;

XVI - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos da 
SES-TO, bem como das normas e dos procedimentos de segurança e 
higiene estabelecidos em contrato, quando for o caso;

XVII - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque 
de materiais de reposição, disponibilizado pela contratada, destinado à 
execução do objeto contratado, inclusive quanto à sua qualidade;

XVIII - Manter cópia do contrato e todos os aditivos  
(se existentes), do edital da licitação, do projeto básico ou termo de 
referência, da proposta da contratada, da relação das faturas recebidas 
e das pagas e das correspondências entre fiscal e contratada/preposto, 
para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações 
assumidas pela contratada.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 627/2022/SES/GASEC, DE 06 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, nomeado através do 
ATO n° 1.309 - NM, DOE N° 5.954, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 42, incisos I e II, da Constituição do Estado do Tocantins;

Considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37, da Constituição 
Federal.

Considerando o art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

Considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa  
nº 02/2008, de 07 de maio de 2008, do Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

Contrato Processo Objeto Local Fiscal Do Contrato

07/2019

2019/
30550/
00547

Aquisição de Insumos com
locação de equipamentos

Hemocentro 
Coordenador de 

Palmas

Fiscal
Katia Adriano 

Ferreira Castorino
Mat.: 1028677-1

Suplente
Iara Brito Bucar 

Oliveira
Mat.: 622737-1

Gestor do Contrato Heloina Oliveira da Silva - Matrícula: 995943-4.

Parágrafo único - Fica revogada a Portaria nº 583/2019/SES/
GASEC, de 26 de setembro de 2019, publicada no DOE nº 5.481, de 11 
de novembro e 2021.

As competências e atribuições para atuação do gestor e fiscais 
de contratos realizar-se-á conforme os artigos quarto e quinto da Portaria 
nº 494/2022/SES/GASEC, de 27 de maio de 2022 publicada no Diário 
Oficial do Tocantins nº 6098:

Art. 2º São competências e atribuições do gestor de contratos, 
dentre outras:

I - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo 
quanto à correta juntada de documentos;

II - manter sob sua guarda os processos de contratação;

III - controlar o saldo do contrato em função dos valores e dos 
prazos;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, e analisar a 
solicitação de prorrogação, quando for o caso;

V - encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;
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VI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado;

VII - cuidar das questões relativas à prorrogação ou os 
acréscimos/supressões necessários ao objeto do contrato, por meio de 
aditivos, junto a unidade requisitante, que deve ser providenciada antes 
de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

VIII - comunicar a contratada das eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

IX - verificar a regularidade de recolhimento das obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato;

X - aferir as certidões de regularidade fiscal e sua validade dentro 
do período de pagamento;

XI - zelar para que o início da prestação de serviços e seu término 
estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato;

XII - comunicar, formalmente, à área requisitante sobre a 
necessidade de abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do contrato;

XIII - conferir e confrontar se os valores referentes às retenções 
de INSS, IRRF e ISSQN, estão destacados nas faturas/notas fiscais e em 
conformidade com a respectiva incidência dos devidos objetos contratuais, 
assim como acompanhar se as retenções foram efetuadas nas contas 
depósitos vinculadas;

Art. 3º São competências e atribuições do fiscal de contratos, 
dentre outras:

I - acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas contratuais;

II - emitir relatório de fiscalização, circunstanciado, quando o 
objeto da

III - contratação demandar informações acessórias, do resultado 
do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, de maneira 
concisa e clara, de forma que não pairem dúvidas quanto às informações 
e interpretações ali registradas;

IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - conferir se o objeto contratado fornecido está no prazo de 
entrega, nas especificações, nas quantidades estabelecidas e encontram-
se de acordo com o instrumento contratual;

VI - conferir se a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada, 
está de acordo com o cronograma de execução contratual em relação 
ao mês de referência ou período da prestação de serviços e se está 
compatível com a descrição do objeto contratado e o valor referente ao 
cronograma de pagamento mensal;

VII - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes à execução 
dos objetos contratados.

VIII - subsidiar em informações o gestor de contratos, em 
atividades burocráticas administrativas, como vigência contratual, 
repactuações, reajustes, prorrogações, processos de penalidade, 
avaliação da qualidade dos serviços, entre outras.

IX - zelar pela fiel execução do objeto contratado, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais empregados;

X - dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
problema na execução do objeto contratado, notificando por escrito e 
com prazo para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados em desconformidade com as cláusulas 
contratuais, constando do seu relatório de fiscalização e comunicando o 
fato ao gestor do contrato;

XI - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência.

XII - indicar ao gestor de contrato eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

XIII - nos casos de pendência cumprida pela contratada, 
apresentar formalmente a informação de conclusão da pendência para 
respaldar a emissão de fatura específica ao objeto pendente;

XIV - exigir da contratada, quando for o caso, o uso de 
uniforme, crachá e Equipamento de Proteção individual - EPI’s pelos seus 
funcionários, repassando ao gestor do contrato o seu descumprimento;

XV - avaliar se o quantitativo de funcionários alocados ao 
serviço, definidos no contrato, é suficiente para o bom desempenho das 
atividades, sugerindo e munindo de informações o gestor de contratos 
para tomada de decisões acerca de supressões ou aumento necessários 
desse quantitativo;

XVI - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos da 
SES-TO, bem como das normas e dos procedimentos de segurança e 
higiene estabelecidos em contrato, quando for o caso;

XVII - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque 
de materiais de reposição, disponibilizado pela contratada, destinado à 
execução do objeto contratado, inclusive quanto à sua qualidade;

XVIII - Manter cópia do contrato e todos os aditivos  
(se existentes), do edital da licitação, do projeto básico ou termo de 
referência, da proposta da contratada, da relação das faturas recebidas 
e das pagas e das correspondências entre fiscal e contratada/preposto, 
para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações 
assumidas pela contratada.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 628/2022/SES/GASEC, DE 06 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, nomeado através do 
ATO n° 1.309 - NM, DOE N° 5.954, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 42, incisos I e II, da Constituição do Estado do Tocantins;

Considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37, da Constituição 
Federal.

Considerando o art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

Considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa  
nº 02/2008, de 07 de maio de 2008, do Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

Contrato Processo Objeto Local Fiscal Do Contrato

06/2019
2019/

30550/
00547

Aquisição de Insumos com locação 
de equipamentos 

Hemocentro 
Coordenador de 

Palmas

Fiscal
Carmem Ruth 

Santana de Araújo
Mat.: 627670-2

Suplente
Iara Brito Bucar 

Oliveira
Mat.: 622737-1

Gestor do Contrato Heloina Oliveira da Silva - Matrícula: 995943-4.

Parágrafo único - Fica revogada a Portaria nº 582/2019/SES/
GASEC, de 26 de setembro de 2019, publicada no DOE nº 5.481, de 08 
de novembro e 2019.
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As competências e atribuições para atuação do gestor e fiscais 
de contratos realizar-se-á conforme os artigos quarto e quinto da Portaria 
nº 494/2022/SES/GASEC, de 27 de maio de 2022 publicada no Diário 
Oficial do Tocantins nº 6098:

Art. 2º São competências e atribuições do gestor de contratos, 
dentre outras:

I - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo 
quanto à correta juntada de documentos;

II - manter sob sua guarda os processos de contratação;

III - controlar o saldo do contrato em função dos valores e dos 
prazos;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, e analisar a 
solicitação de prorrogação, quando for o caso;

V - encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;

VI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado;

VII - cuidar das questões relativas à prorrogação ou os 
acréscimos/supressões necessários ao objeto do contrato, por meio de 
aditivos, junto a unidade requisitante, que deve ser providenciada antes 
de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

VIII - comunicar a contratada das eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

IX - verificar a regularidade de recolhimento das obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato;

X - aferir as certidões de regularidade fiscal e sua validade dentro 
do período de pagamento;

XI - zelar para que o início da prestação de serviços e seu término 
estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato;

XII - comunicar, formalmente, à área requisitante sobre a 
necessidade de abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do contrato;

XIII - conferir e confrontar se os valores referentes às retenções 
de INSS, IRRF e ISSQN, estão destacados nas faturas/notas fiscais e em 
conformidade com a respectiva incidência dos devidos objetos contratuais, 
assim como acompanhar se as retenções foram efetuadas nas contas 
depósitos vinculadas;

Art. 3º São competências e atribuições do fiscal de contratos, 
dentre outras:

I - acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas contratuais;

II - emitir relatório de fiscalização, circunstanciado, quando o 
objeto da

III - contratação demandar informações acessórias, do resultado 
do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, de maneira 
concisa e clara, de forma que não pairem dúvidas quanto às informações 
e interpretações ali registradas;

IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - conferir se o objeto contratado fornecido está no prazo de 
entrega, nas especificações, nas quantidades estabelecidas e encontram-
se de acordo com o instrumento contratual;

VI - conferir se a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada, 
está de acordo com o cronograma de execução contratual em relação 
ao mês de referência ou período da prestação de serviços e se está 
compatível com a descrição do objeto contratado e o valor referente ao 
cronograma de pagamento mensal;

VII - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes à execução 
dos objetos contratados.

VIII - subsidiar em informações o gestor de contratos, em 
atividades burocráticas administrativas, como vigência contratual, 
repactuações, reajustes, prorrogações, processos de penalidade, 
avaliação da qualidade dos serviços, entre outras.

IX - zelar pela fiel execução do objeto contratado, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais empregados;

X - dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
problema na execução do objeto contratado, notificando por escrito e 
com prazo para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados em desconformidade com as cláusulas 
contratuais, constando do seu relatório de fiscalização e comunicando o 
fato ao gestor do contrato;

XI - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência.

XII - indicar ao gestor de contrato eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

XIII - nos casos de pendência cumprida pela contratada, 
apresentar formalmente a informação de conclusão da pendência para 
respaldar a emissão de fatura específica ao objeto pendente;

XIV - exigir da contratada, quando for o caso, o uso de 
uniforme, crachá e Equipamento de Proteção individual - EPI’s pelos seus 
funcionários, repassando ao gestor do contrato o seu descumprimento;

XV - avaliar se o quantitativo de funcionários alocados ao 
serviço, definidos no contrato, é suficiente para o bom desempenho das 
atividades, sugerindo e munindo de informações o gestor de contratos 
para tomada de decisões acerca de supressões ou aumento necessários 
desse quantitativo;

XVI - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos da 
SES-TO, bem como das normas e dos procedimentos de segurança e 
higiene estabelecidos em contrato, quando for o caso;

XVII - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque 
de materiais de reposição, disponibilizado pela contratada, destinado à 
execução do objeto contratado, inclusive quanto à sua qualidade;

XVIII - Manter cópia do contrato e todos os aditivos  
(se existentes), do edital da licitação, do projeto básico ou termo de 
referência, da proposta da contratada, da relação das faturas recebidas 
e das pagas e das correspondências entre fiscal e contratada/preposto, 
para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações 
assumidas pela contratada.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 629/2022/SES/GASEC, DE 06 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, nomeado através do 
ATO n° 1.309 - NM, DOE N° 5.954, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 42, incisos I e II, da Constituição do Estado do Tocantins;

Considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37, da Constituição 
Federal.
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Considerando o art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

Considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa  
nº 02/2008, de 07 de maio de 2008, do Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

Nº do Contrato Nº do Processo Empresa Objeto do Contrato

45/2019 4120/2018 Controllab Controle de qualidade externo 
em laboratórios 

Local Fiscal Suplente

Hemocentro Coordenador de Palmas Eveline Leão Ávila
Matrícula: 996042-1

Simone Milani Mendes
Matrícula: 1173928-1

UCT - Augustinópolis Josélia Pereira Lima
Matrícula: 602076-2

Romário Borges Silva
Mat.: 1276034-1

Hemonúcleo de Gurupi Rogério Lima Pires
Mat.:928267-2

Fabiana Pereira Silva
Mat.: 11693703-1

UCT - Porto Nacional
Gabriela Aquino de Alcântara 

Almeida
Mat.: 11594217-2

Maria das Mercês Neres de 
Carvalho

Mat.: 971884-3

Ambulatório - Anexo ao HGP Claucemara Montalvão
Matrícula: 902140-1

Orlando Curcino Guedes Júnior, 
Mat.: 955775-3

Hemocentro Regional de Araguaína Silvana Martins Pedrosa Ferreira
Matrícula: 890677-1

Lila Lea Pereira Solidade Ferreira
Matrícula: 412263-6

Gestor do Contrato Heloina Oliveira da Silva - Matrícula: 995943-4.

Parágrafo único - Fica revogada a Portaria nº 422/2021/SES/
GASEC, de 13 de julho de 2021, publicada no DOE nº 5.904, de 09 de 
agosto de 2021.

As competências e atribuições para atuação do gestor e fiscais 
de contratos realizar-se-á conforme os artigos quarto e quinto da Portaria 
nº 494/2022/SES/GASEC, de 27 de maio de 2022 publicada no Diário 
Oficial do Tocantins nº 6098:

Art. 2º São competências e atribuições do gestor de contratos, 
dentre outras: 

I - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo 
quanto à correta juntada de documentos;

II - manter sob sua guarda os processos de contratação;

III - controlar o saldo do contrato em função dos valores e dos 
prazos;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, e analisar a 
solicitação de prorrogação, quando for o caso;

V - encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;

VI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado;

VII - cuidar das questões relativas à prorrogação ou os 
acréscimos/supressões necessários ao objeto do contrato, por meio de 
aditivos, junto a unidade requisitante, que deve ser providenciada antes 
de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

VIII - comunicar a contratada das eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

IX - verificar a regularidade de recolhimento das obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato;

X - aferir as certidões de regularidade fiscal e sua validade dentro 
do período de pagamento;

XI - zelar para que o início da prestação de serviços e seu término 
estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato;

XII - comunicar, formalmente, à área requisitante sobre a 
necessidade de abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do contrato;

XIII - conferir e confrontar se os valores referentes às retenções 
de INSS, IRRF e ISSQN, estão destacados nas faturas/notas fiscais e em 
conformidade com a respectiva incidência dos devidos objetos contratuais, 
assim como acompanhar se as retenções foram efetuadas nas contas 
depósitos vinculadas;

Art. 3º São competências e atribuições do fiscal de contratos, 
dentre outras:

I - acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas contratuais;

II - emitir relatório de fiscalização, circunstanciado, quando o 
objeto da

III - contratação demandar informações acessórias, do resultado 
do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, de maneira 
concisa e clara, de forma que não pairem dúvidas quanto às informações 
e interpretações ali registradas;

IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - conferir se o objeto contratado fornecido está no prazo de 
entrega, nas especificações, nas quantidades estabelecidas e encontram-
se de acordo com o instrumento contratual;

VI - conferir se a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada, 
está de acordo com o cronograma de execução contratual em relação 
ao mês de referência ou período da prestação de serviços e se está 
compatível com a descrição do objeto contratado e o valor referente ao 
cronograma de pagamento mensal;

VII - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes à execução 
dos objetos contratados.

VIII - subsidiar em informações o gestor de contratos, em 
atividades burocráticas administrativas, como vigência contratual, 
repactuações, reajustes, prorrogações, processos de penalidade, 
avaliação da qualidade dos serviços, entre outras.

IX - zelar pela fiel execução do objeto contratado, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais empregados;

X - dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
problema na execução do objeto contratado, notificando por escrito e 
com prazo para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados em desconformidade com as cláusulas 
contratuais, constando do seu relatório de fiscalização e comunicando o 
fato ao gestor do contrato;

XI - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência.

XII - indicar ao gestor de contrato eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

XIII - nos casos de pendência cumprida pela contratada, 
apresentar formalmente a informação de conclusão da pendência para 
respaldar a emissão de fatura específica ao objeto pendente;

XIV - exigir da contratada, quando for o caso, o uso de 
uniforme, crachá e Equipamento de Proteção individual - EPI’s pelos seus 
funcionários, repassando ao gestor do contrato o seu descumprimento;
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XV - avaliar se o quantitativo de funcionários alocados ao 
serviço, definidos no contrato, é suficiente para o bom desempenho das 
atividades, sugerindo e munindo de informações o gestor de contratos 
para tomada de decisões acerca de supressões ou aumento necessários 
desse quantitativo;

XVI - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos da 
SES-TO, bem como das normas e dos procedimentos de segurança e 
higiene estabelecidos em contrato, quando for o caso;

XVII - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque 
de materiais de reposição, disponibilizado pela contratada, destinado à 
execução do objeto contratado, inclusive quanto à sua qualidade;

XVIII - Manter cópia do contrato e todos os aditivos (se 
existentes), do edital da licitação, do projeto básico ou termo de referência, 
da proposta da contratada, da relação das faturas recebidas e das pagas 
e das correspondências entre fiscal e contratada/preposto, para que possa 
dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas 
pela contratada.

§1º O recebimento, pelo fiscal de contrato, dos serviços de 
natureza continuada, se dará por meio da emissão do Relatório de 
Fiscalização, circunstanciado, nos moldes do inciso II, deste artigo, que 
deverá apresentar no mínimo os seguintes apontamentos:

a) o número da nota fiscal/fatura, valor, data de emissão, razão 
social e CNPJ do contratado e competência/período em que os serviços 
foram prestados;

b) o nome completo do fiscal que atuou no referido 
acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, assim como sua 
assinatura acompanhada do seu número funcional e nome do preposto 
da contratada quando for o caso;

c) se os serviços foram executados de acordo com as rotinas/
especificações previstas em contrato;

d) se os resultados alcançados, relativos a prazos e qualidade 
do serviço, estão de acordo com o contratado;

e) se a qualidade e a quantidade de materiais e equipamentos 
empregados para a prestação do serviço estão em conformidade com o 
contrato, quando for o caso;

f) se a quantidade de funcionários da contratada alocados no 
local da prestação do serviço está de acordo com o que foi definido em 
contrato, quando for o caso;

g) se o contratado cumpriu as normas de segurança, higiene, 
assim como os seus funcionários trabalharam devidamente uniformizados, 
com utilização do crachá e equipamentos de proteção individual - EPI’s, 
conforme previsão em contrato;

h) se houve intercorrências no decorrer da referida competência 
da prestação de serviços e se foram comunicadas imediatamente ao 
preposto da contratada lhes sendo concedido prazo para resposta 
e solução do problema, assim como indicado glosa quando da não 
resolutividade da falha ou da inexecução contratual;

i) sinalizar nas conclusões do Relatório de Fiscalização a 
liberação para liquidação dos serviços prestados, por meio de atestado 
de execução parcial ou total.

§2º O prazo máximo para apresentação do Relatório de 
Fiscalização, de que trata o parágrafo anterior, é de 5 (cinco) dias corridos 
a partir da data da entrega na nota fiscal/fatura na SES-TO.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 630/2022/SES/GASEC, DE 06 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, nomeado através do 
ATO n° 1.309 - NM, DOE N° 5.954, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 42, incisos I e II, da Constituição do Estado do Tocantins;

Considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37, da Constituição 
Federal.

Considerando o art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

Considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa  
nº 02/2008, de 07 de maio de 2008, do Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

Contrato Processo Objeto Local            Fiscal do Contrato

104/2020
2020/

30550/
02703

Energia Elétrica

Hemocentro
Coordenador de

Palmas

Fiscal Maria Sineidy Negres da Silva Jorge
Mat.:596520-1

Suplente Edilene Torres de Sousa Mat.:87376-8 

Hemonúcleo
de Gurupi

Fiscal Solon Duailibe Filho Martins
Mat.:11765496-1 

Suplente Adonaldo Avelino de Oliveira
Mat.: 477671-3

UCT -
Augustinópolis

Fiscal Romário Borges Silva
Mat.:  1276034- 1

Suplente Josélia Pereira Lima
Mat.: 602076-2

UCT - Porto 
Nacional

Fiscal Fiscal: Elaine Alves Araújo
Mat.: 771834-9

Suplente Suplente: Cynthia Borges Pereira
Mat.: 547739-3

Gestor do Contrato Heloina Oliveira da Silva - Matrícula: 995943-4.

Parágrafo único - Fica revogada a Portaria nº 307/2021/SES/
GASEC, de 19 de maio de 2021, publicada no DOE nº 5.856, de 31 de 
maio e 2021.

As competências e atribuições para atuação do gestor e fiscais 
de contratos realizar-se-á conforme os artigos quarto e quinto da Portaria 
nº 494/2022/SES/GASEC, de 27 de maio de 2022 publicada no Diário 
Oficial do Tocantins nº 6098:

Art. 2º São competências e atribuições do gestor de contratos, 
dentre outras:

I - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo 
quanto à correta juntada de documentos;

II - manter sob sua guarda os processos de contratação;

III - controlar o saldo do contrato em função dos valores e dos 
prazos;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, e analisar a 
solicitação de prorrogação, quando for o caso;

V - encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;

VI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado;

VII - cuidar das questões relativas à prorrogação ou os 
acréscimos/supressões necessários ao objeto do contrato, por meio de 
aditivos, junto a unidade requisitante, que deve ser providenciada antes 
de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

VIII - comunicar a contratada das eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;
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IX - verificar a regularidade de recolhimento das obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato;

X - aferir as certidões de regularidade fiscal e sua validade dentro 
do período de pagamento;

XI - zelar para que o início da prestação de serviços e seu término 
estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato;

XII - comunicar, formalmente, à área requisitante sobre a 
necessidade de abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do contrato;

XIII - conferir e confrontar se os valores referentes às retenções 
de INSS, IRRF e ISSQN, estão destacados nas faturas/notas fiscais e em 
conformidade com a respectiva incidência dos devidos objetos contratuais, 
assim como acompanhar se as retenções foram efetuadas nas contas 
depósitos vinculadas;

Art. 3º São competências e atribuições do fiscal de contratos, 
dentre outras:

I - acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas contratuais;

II - emitir relatório de fiscalização, circunstanciado, quando o 
objeto da

III - contratação demandar informações acessórias, do resultado 
do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, de maneira 
concisa e clara, de forma que não pairem dúvidas quanto às informações 
e interpretações ali registradas;

IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - conferir se o objeto contratado fornecido está no prazo de 
entrega, nas especificações, nas quantidades estabelecidas e encontram-
se de acordo com o instrumento contratual;

VI - conferir se a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada, 
está de acordo com o cronograma de execução contratual em relação 
ao mês de referência ou período da prestação de serviços e se está 
compatível com a descrição do objeto contratado e o valor referente ao 
cronograma de pagamento mensal;

VII - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes à execução 
dos objetos contratados.

VIII - subsidiar em informações o gestor de contratos, em 
atividades burocráticas administrativas, como vigência contratual, 
repactuações, reajustes, prorrogações, processos de penalidade, 
avaliação da qualidade dos serviços, entre outras.

IX - zelar pela fiel execução do objeto contratado, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais empregados;

X - dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
problema na execução do objeto contratado, notificando por escrito e 
com prazo para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados em desconformidade com as cláusulas 
contratuais, constando do seu relatório de fiscalização e comunicando o 
fato ao gestor do contrato;

XI - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência.

XII - indicar ao gestor de contrato eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

XIII - nos casos de pendência cumprida pela contratada, 
apresentar formalmente a informação de conclusão da pendência para 
respaldar a emissão de fatura específica ao objeto pendente;

XIV - exigir da contratada, quando for o caso, o uso de 
uniforme, crachá e Equipamento de Proteção individual - EPI’s pelos seus 
funcionários, repassando ao gestor do contrato o seu descumprimento;

XV - avaliar se o quantitativo de funcionários alocados ao 
serviço, definidos no contrato, é suficiente para o bom desempenho das 
atividades, sugerindo e munindo de informações o gestor de contratos 
para tomada de decisões acerca de supressões ou aumento necessários 
desse quantitativo;

XVI - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos da 
SES-TO, bem como das normas e dos procedimentos de segurança e 
higiene estabelecidos em contrato, quando for o caso;

XVII - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque 
de materiais de reposição, disponibilizado pela contratada, destinado à 
execução do objeto contratado, inclusive quanto à sua qualidade;

XVIII - Manter cópia do contrato e todos os aditivos (se 
existentes), do edital da licitação, do projeto básico ou termo de referência, 
da proposta da contratada, da relação das faturas recebidas e das pagas 
e das correspondências entre fiscal e contratada/preposto, para que possa 
dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas 
pela contratada.

§1º O recebimento, pelo fiscal de contrato, dos serviços de 
natureza continuada, se dará por meio da emissão do Relatório de 
Fiscalização, circunstanciado, nos moldes do inciso II, deste artigo, que 
deverá apresentar no mínimo os seguintes apontamentos:

a) o número da nota fiscal/fatura, valor, data de emissão, razão 
social e CNPJ do contratado e competência/período em que os serviços 
foram prestados;

b) o nome completo do fiscal que atuou no referido 
acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, assim como sua 
assinatura acompanhada do seu número funcional e nome do preposto 
da contratada quando for o caso;

c) se os serviços foram executados de acordo com as rotinas/
especificações previstas em contrato;

d) se os resultados alcançados, relativos a prazos e qualidade 
do serviço, estão de acordo com o contratado;

e) se a qualidade e a quantidade de materiais e equipamentos 
empregados para a prestação do serviço estão em conformidade com o 
contrato, quando for o caso;

f) se a quantidade de funcionários da contratada alocados no 
local da prestação do serviço está de acordo com o que foi definido em 
contrato, quando for o caso;

g) se o contratado cumpriu as normas de segurança, higiene, 
assim como os seus funcionários trabalharam devidamente uniformizados, 
com utilização do crachá e equipamentos de proteção individual - EPI’s, 
conforme previsão em contrato;

h) se houve intercorrências no decorrer da referida competência 
da prestação de serviços e se foram comunicadas imediatamente ao 
preposto da contratada lhes sendo concedido prazo para resposta 
e solução do problema, assim como indicado glosa quando da não 
resolutividade da falha ou da inexecução contratual;

i) sinalizar nas conclusões do Relatório de Fiscalização a 
liberação para liquidação dos serviços prestados, por meio de atestado 
de execução parcial ou total.

§2º O prazo máximo para apresentação do Relatório de 
Fiscalização, de que trata o parágrafo anterior, é de 5 (cinco) dias corridos 
a partir da data da entrega na nota fiscal/fatura na SES-TO.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde
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PORTARIA Nº 631/2022/SES/GASEC, DE 06 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, nomeado através do 
ATO n° 1.309 - NM, DOE N° 5.954, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 42, incisos I e II, da Constituição do Estado do Tocantins;

Considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37, da Constituição 
Federal.

Considerando o art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

Considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

Contrato Processo Objeto Local Fiscal do Contrato

32/2021 4234/2020 Conexão
Estéril

Hemocentro 
Coordenador de 

Palmas

Fiscal Karline Calaça Alves Milhomem
Mat.:1141961-1

Suplente Carmem Ruth Santana de Araujo
Mat.: 627670-2

Hemocentro 
Regional de 
Araguaína

Fiscal Elian Meneses Carvalho
Mat.:886730-2

Suplente Elizangela Rufino dos Santos
Mat.: 1005456-1

Gestor do Contrato Heloina Oliveira da Silva - Matrícula: 995943-4.

Parágrafo único - Fica revogada a Portaria nº 412/2021/SES/
GASEC, de 12 de julho de 2021, publicada no DOE nº 5.904, de 09 de 
agosto de 2021.

As competências e atribuições para atuação do gestor e fiscais 
de contratos realizar-se-á conforme os artigos quarto e quinto da Portaria 
nº 494/2022/SES/GASEC, de 27 de maio de 2022 publicada no Diário 
Oficial do Tocantins nº 6098:

Art. 2º São competências e atribuições do gestor de contratos, 
dentre outras:

I - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo 
quanto à correta juntada de documentos;

II - manter sob sua guarda os processos de contratação;

III - controlar o saldo do contrato em função dos valores e dos 
prazos;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, e analisar a 
solicitação de prorrogação, quando for o caso;

V - encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;

VI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado;

VII - cuidar das questões relativas à prorrogação ou os 
acréscimos/supressões necessários ao objeto do contrato, por meio de 
aditivos, junto a unidade requisitante, que deve ser providenciada antes 
de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

VIII - comunicar a contratada das eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

IX - verificar a regularidade de recolhimento das obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato;

X - aferir as certidões de regularidade fiscal e sua validade dentro 
do período de pagamento;

XI - zelar para que o início da prestação de serviços e seu término 
estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato;

XII - comunicar, formalmente, à área requisitante sobre a 
necessidade de abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do contrato;

XIII - conferir e confrontar se os valores referentes às retenções 
de INSS, IRRF e ISSQN, estão destacados nas faturas/notas fiscais e em 
conformidade com a respectiva incidência dos devidos objetos contratuais, 
assim como acompanhar se as retenções foram efetuadas nas contas 
depósitos vinculadas;

Art. 3º São competências e atribuições do fiscal de contratos, 
dentre outras:

I - acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas contratuais;

II - emitir relatório de fiscalização, circunstanciado, quando o 
objeto da

III - contratação demandar informações acessórias, do resultado 
do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, de maneira 
concisa e clara, de forma que não pairem dúvidas quanto às informações 
e interpretações ali registradas;

IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - conferir se o objeto contratado fornecido está no prazo de 
entrega, nas especificações, nas quantidades estabelecidas e encontram-
se de acordo com o instrumento contratual;

VI - conferir se a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada, 
está de acordo com o cronograma de execução contratual em relação 
ao mês de referência ou período da prestação de serviços e se está 
compatível com a descrição do objeto contratado e o valor referente ao 
cronograma de pagamento mensal;

VII - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes à execução 
dos objetos contratados.

VIII - subsidiar em informações o gestor de contratos, em 
atividades burocráticas administrativas, como vigência contratual, 
repactuações, reajustes, prorrogações, processos de penalidade, 
avaliação da qualidade dos serviços, entre outras.

IX - zelar pela fiel execução do objeto contratado, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais empregados;

X - dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
problema na execução do objeto contratado, notificando por escrito e 
com prazo para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados em desconformidade com as cláusulas 
contratuais, constando do seu relatório de fiscalização e comunicando o 
fato ao gestor do contrato;

XI - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência.

XII - indicar ao gestor de contrato eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

XIII - nos casos de pendência cumprida pela contratada, 
apresentar formalmente a informação de conclusão da pendência para 
respaldar a emissão de fatura específica ao objeto pendente;

XIV - exigir da contratada, quando for o caso, o uso de 
uniforme, crachá e Equipamento de Proteção individual - EPI’s pelos seus 
funcionários, repassando ao gestor do contrato o seu descumprimento;
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XV - avaliar se o quantitativo de funcionários alocados ao 
serviço, definidos no contrato, é suficiente para o bom desempenho das 
atividades, sugerindo e munindo de informações o gestor de contratos 
para tomada de decisões acerca de supressões ou aumento necessários 
desse quantitativo;

XVI - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos da 
SES-TO, bem como das normas e dos procedimentos de segurança e 
higiene estabelecidos em contrato, quando for o caso;

XVII - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque 
de materiais de reposição, disponibilizado pela contratada, destinado à 
execução do objeto contratado, inclusive quanto à sua qualidade;

XVIII - Manter cópia do contrato e todos os aditivos (se 
existentes), do edital da licitação, do projeto básico ou termo de referência, 
da proposta da contratada, da relação das faturas recebidas e das pagas 
e das correspondências entre fiscal e contratada/preposto, para que possa 
dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas 
pela contratada.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 632/2022/SES/GASEC, DE 06 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, nomeado através do 
ATO n° 1.309 - NM, DOE N° 5.954, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 42, incisos I e II, da Constituição do Estado do Tocantins;

Considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37, da Constituição 
Federal.

Considerando o art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;

Considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa  
nº 02/2008, de 07 de maio de 2008, do Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

Contrato Processo   Objeto Local            Fiscal do Contrato

59/2020
2019/

30550/
05073

BRK/
Ambiental

Hemocentro 
Coordenador

de Palmas

Fiscal Marildo de Sousa Ribeiro Mat.: 938546-2 

Suplente Lisandra Pereira Pedro 
Mat.: 1156284-1

Hemonúcleo
de Gurupi

Fiscal Solon Duailibe Filho Martins Mat.:11765496-1

Suplente Adonaldo Avelino de Oliveira
Mat.: 477671-3

UCT - 
Augustinópolis

Fiscal Romário Borges Silva
Matrícula:  1276034- 1

Suplente Josélia Pereira Lima
Mat.: 602076-2

UCT - Porto 
Nacional

  Fiscal Natália Késia Cirqueira Maciel Mat.: 715569-2

Suplente Keila Mara Maia dos Anjos Mat.: 750909-2

Gestor do Contrato Heloina Oliveira da Silva - Matrícula: 995943-4.

Parágrafo único - Fica revogada a Portaria nº 421/2021/SES/
GASEC, de 13 de julho de 2021, publicada no DOE nº 5.904, de 09 de 
agosto de 2021.

As competências e atribuições para atuação do gestor e fiscais 
de contratos realizar-se-á conforme os artigos quarto e quinto da Portaria 
nº 494/2022/SES/GASEC, de 27 de maio de 2022 publicada no Diário 
Oficial do Tocantins nº 6098:

Art. 2º São competências e atribuições do gestor de contratos, 
dentre outras:

I - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo 
quanto à correta juntada de documentos;

II - manter sob sua guarda os processos de contratação;

III - controlar o saldo do contrato em função dos valores e dos 
prazos;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, e analisar a 
solicitação de prorrogação, quando for o caso;

V - encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pedidos de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte;

VI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado;

VII - cuidar das questões relativas à prorrogação ou os 
acréscimos/supressões necessários ao objeto do contrato, por meio de 
aditivos, junto a unidade requisitante, que deve ser providenciada antes 
de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

VIII - comunicar a contratada das eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

IX - verificar a regularidade de recolhimento das obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato;

X - aferir as certidões de regularidade fiscal e sua validade dentro 
do período de pagamento;

XI - zelar para que o início da prestação de serviços e seu término 
estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato;

XII - comunicar, formalmente, à área requisitante sobre a 
necessidade de abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do contrato;

XIII - conferir e confrontar se os valores referentes às retenções 
de INSS, IRRF e ISSQN, estão destacados nas faturas/notas fiscais e em 
conformidade com a respectiva incidência dos devidos objetos contratuais, 
assim como acompanhar se as retenções foram efetuadas nas contas 
depósitos vinculadas;

Art. 3º São competências e atribuições do fiscal de contratos, 
dentre outras:

I - acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas contratuais;

II - emitir relatório de fiscalização, circunstanciado, quando o 
objeto da

III - contratação demandar informações acessórias, do resultado 
do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, de maneira 
concisa e clara, de forma que não pairem dúvidas quanto às informações 
e interpretações ali registradas;

IV - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - conferir se o objeto contratado fornecido está no prazo de 
entrega, nas especificações, nas quantidades estabelecidas e encontram-se  
de acordo com o instrumento contratual;

VI - conferir se a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada, 
está de acordo com o cronograma de execução contratual em relação 
ao mês de referência ou período da prestação de serviços e se está 
compatível com a descrição do objeto contratado e o valor referente ao 
cronograma de pagamento mensal;
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VII - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes à execução 
dos objetos contratados.

VIII - subsidiar em informações o gestor de contratos, em 
atividades burocráticas administrativas, como vigência contratual, 
repactuações, reajustes, prorrogações, processos de penalidade, 
avaliação da qualidade dos serviços, entre outras.

IX - zelar pela fiel execução do objeto contratado, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais empregados;

X - dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
problema na execução do objeto contratado, notificando por escrito e 
com prazo para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados em desconformidade com as cláusulas 
contratuais, constando do seu relatório de fiscalização e comunicando o 
fato ao gestor do contrato;

XI - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência.

XII - indicar ao gestor de contrato eventuais glosas nas faturas, 
referente aos serviços não prestados;

XIII - nos casos de pendência cumprida pela contratada, 
apresentar formalmente a informação de conclusão da pendência para 
respaldar a emissão de fatura específica ao objeto pendente;

XIV - exigir da contratada, quando for o caso, o uso de 
uniforme, crachá e Equipamento de Proteção individual - EPI’s pelos seus 
funcionários, repassando ao gestor do contrato o seu descumprimento;

XV - avaliar se o quantitativo de funcionários alocados ao 
serviço, definidos no contrato, é suficiente para o bom desempenho das 
atividades, sugerindo e munindo de informações o gestor de contratos 
para tomada de decisões acerca de supressões ou aumento necessários 
desse quantitativo;

XVI - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos da 
SES-TO, bem como das normas e dos procedimentos de segurança e 
higiene estabelecidos em contrato, quando for o caso;

XVII - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque 
de materiais de reposição, disponibilizado pela contratada, destinado à 
execução do objeto contratado, inclusive quanto à sua qualidade;

XVIII - Manter cópia do contrato e todos os aditivos  
(se existentes), do edital da licitação, do projeto básico ou termo de 
referência, da proposta da contratada, da relação das faturas recebidas 
e das pagas e das correspondências entre fiscal e contratada/preposto, 
para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações 
assumidas pela contratada.

§1º O recebimento, pelo fiscal de contrato, dos serviços de 
natureza continuada, se dará por meio da emissão do Relatório de 
Fiscalização, circunstanciado, nos moldes do inciso II, deste artigo, que 
deverá apresentar no mínimo os seguintes apontamentos:

a) o número da nota fiscal/fatura, valor, data de emissão, razão 
social e CNPJ do contratado e competência/período em que os serviços 
foram prestados;

b) o nome completo do fiscal que atuou no referido 
acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, assim como sua 
assinatura acompanhada do seu número funcional e nome do preposto 
da contratada quando for o caso;

c) se os serviços foram executados de acordo com as rotinas/
especificações previstas em contrato;

d) se os resultados alcançados, relativos a prazos e qualidade 
do serviço, estão de acordo com o contratado;

e) se a qualidade e a quantidade de materiais e equipamentos 
empregados para a prestação do serviço estão em conformidade com o 
contrato, quando for o caso;

f) se a quantidade de funcionários da contratada alocados no 
local da prestação do serviço está de acordo com o que foi definido em 
contrato, quando for o caso;

g) se o contratado cumpriu as normas de segurança, higiene, 
assim como os seus funcionários trabalharam devidamente uniformizados, 
com utilização do crachá e equipamentos de proteção individual - EPI’s, 
conforme previsão em contrato;

h) se houve intercorrências no decorrer da referida competência 
da prestação de serviços e se foram comunicadas imediatamente ao 
preposto da contratada lhes sendo concedido prazo para resposta 
e solução do problema, assim como indicado glosa quando da não 
resolutividade da falha ou da inexecução contratual;

i) sinalizar nas conclusões do Relatório de Fiscalização a 
liberação para liquidação dos serviços prestados, por meio de atestado 
de execução parcial ou total.

§2º O prazo máximo para apresentação do Relatório de 
Fiscalização, de que trata o parágrafo anterior, é de 5 (cinco) dias corridos 
a partir da data da entrega na nota fiscal/fatura na SES-TO.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 633/2022/SES/GASEC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV 
da Constituição do Estado, art. 3º, §I, tendo em vista que lhe compete à 
prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58,  
inc. III, c/c art. 67, da Lei 8.666 e a Instrução Normativa TCE-TO  
nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

PORTARIA CONJUNTA  N° 2/2022/SES/GASEC
PROCESSO nº 2022.30550.008600
EMPRESA: Laboratório WM Patologia Diagnostica Eireli.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Tem como objeto a prestação de serviços 
de Anatomia Patológica e Citopatologia.

UNIDADE FISCAL SUPLENTE GESTOR

Hospital Regional de Araguaína Roberto Nunes Monteiro -
Mat.: 11134712-1.

 Juliana Maciel Pinto - mat.: 
448932-1.

João dos Santos Alves - mat.: 
151601-7.

Art. 2º São atribuições do Gestor do Contrato:

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;

II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a 
prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;

III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente 
para pagamento;

V - comunicar à unidade competente, formalmente, 
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 
prévios com a contratada;
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VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do 
cronograma físico-financeiro;

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências 
na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a 
terceiros;

IX - encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de 
modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais 
e equipamentos, formulados pela contratada.

X - notificar a contratada em caso de descumprimento de 
cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções 
administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 3º São atribuições do Fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar, através de relatório, a 
Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUHP) 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 120 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Monitoramento 
de Contratos para as devidas providências;

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimentos dos materiais;

VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

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

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES/TO,  
Palmas, capital do Estado, 29 de junho de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA - 635/2022/SES/GASEC, DE 8 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE¸ consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso IV, da Constituição do Estado do Tocantins e no 
uso das atribuições conferidas pelo art. 3º, inciso II, do Decreto Estadual  
nº 5.917, de 12 de março de 2019, e;

Considerando a necessidade de reestruturação das Comissões 
Permanentes Disciplinares existentes, que compõem as equipes de 
trabalho da Corregedoria da Saúde, de modo a reagrupar os membros 
existentes, prestigiando o conhecimento técnico e as qualificações 
exigidas pela Lei Estadual nº 1.818/2007 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Estado do Tocantins,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição da Terceira Comissão Permanente 
de Procedimentos Disciplinares e Sindicância - COMPE III, instituída pela 
Portaria nº 319/2020/SES/GASEC, de 22 de junho de 2020, publicada no 
DOE nº 5.628, de 24 de junho de 2020.

Art. 2º Designar os servidores públicos abaixo relacionados para 
compor a sobredita Comissão Permanente:

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO

Cirineu Braga Neto 971460-1 Presidente

Aracy Pereira Pacini 499265-3 Membro

Emerson Rodrigo Gonzalez Neto 551780-1 Membro 

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

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA - 638/2022/SES/GASEC, DE 11/07/2022.

Dispõe sobre os critérios para a certificação dos 
Processos Educacionais em Saúde, no âmbito da 
Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES/TO).

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 42, inciso I da Constituição do Estado 
do Tocantins e:

Considerando a Lei n° 9.394/96, de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, especialmente no artigo 24, VII, onde estabelece a 
competência a cada instituição de ensino em expedir históricos escolares, 
declaração de conclusão de série, diplomas e certificados de conclusão 
de cursos com as especificações cabíveis;

Considerando os princípios que norteiam o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração (PCCR) do Quadro da Saúde do Poder 
Executivo, Lei nº 2.670, de 19 dezembro de 2012, especificamente o 
disposto no artigo 1°, inciso II e artigo 14;

Considerando a Portaria SESAU n° 1.318, de 06 de novembro 
de 2015, que institui o Comitê de Regulação dos Processos Educacionais 
em Saúde (CREPES), ativo desde 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os critérios para a certificação dos Processos 
Educacionais em Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde 
do Tocantins (SES/TO).

Parágrafo único. Excetuam-se as normas desta Portaria a 
certificação dos cursos profissionalizantes, cuja regulamentação dar-se-á 
pelos Órgãos competentes.

Art. 2° Compete à Escola Tocantinense do Sistema Único 
de Saúde Dr. Gismar Gomes (ETSUS) a certificação dos Processos 
Educacionais em Saúde, realizados e/ou promovidos pela SES/TO.
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Parágrafo único. Para efeito desta Portaria entende-se por 
Processos Educacionais em Saúde, os programas de formação e 
capacitação de trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) 
realizados e/ou promovidos pela SES/TO, nas modalidades presencial, 
semipresencial ou de Ensino a Distância (EaD).

Art. 3º Os Processos Educacionais em Saúde a serem 
certificados serão estruturados a partir das cargas horárias, modalidades 
e finalidades, conceituadas da seguinte forma:

I. Curso: É uma modalidade de educação formal de duração 
variável, destinada a proporcionar a construção coletiva de conhecimentos 
teóricos e práticos para o desenvolvimento de competências e habilidades, 
dividido em:

a) Básico: Apresenta e discute informações técnico-científicas 
e/ou culturais nas áreas de conhecimento, voltadas para a formação 
inicial em áreas específicas de atuação profissional na saúde, com carga 
horária mínima de 12 horas;

b) Atualização: Apresenta e discute informações técnico-
científicas e/ou culturais nas áreas de conhecimento, visando aprimorar os 
conhecimentos teóricos e práticos, com carga horária de 12 até 179 horas;

c) Aperfeiçoamento: Apresenta e discute informações técnico-
científicas e/ou culturais nas áreas de conhecimento, visando aprimorar 
os conhecimentos teóricos e práticos, com carga horária de 180 até 359 
horas.

II. Eventos técnicos e científicos:

a) Congresso: Reunião ou encontro de pesquisadores e/
ou profissionais com interesse em pesquisa acadêmica, com vistas 
à apresentação de resultados de pesquisas em andamento, de 
desenvolvimento em uma dada linha de pesquisa ou estado da arte em 
um dado campo ou tópico de interesse. Pode incluir várias atividades, 
tais como mesa-redonda, conferências, palestras, comissões, painéis, 
minicursos, entre outras. Carga horária mínima de 12 horas;

b) Seminário - Reunião de um grupo de estudos/pesquisa em 
torno de um tópico exposto oralmente por um ou mais dos participantes, 
usualmente relativo à pesquisa em andamento a ser discutida pelos 
participantes. Carga horária mínima de 12 horas;

c) Mostra - Atividade de natureza pedagógica, científica, 
tecnológica e cultural em que se promove o compartilhamento de 
aprendizagens desenvolvidas ao longo do processo de ensino e 
aprendizagem dos profissionais de saúde, bem como, experiências 
vivenciadas no âmbito do trabalho. Carga horária mínima de 12 horas.

Art. 4° A certificação pela ETSUS está condicionada à análise 
e aprovação do projeto pelo Comitê de Regulação dos Processos 
Educacionais - CREPES, referente ao Processo Educacional em 
Saúde com carga horária mínima de 12 (doze) horas, obedecendo ao 
quantitativo de turmas, vagas ofertadas e os valores previstos na planilha 
orçamentário-financeira.

§1º Em caso de Processos Educacionais em Saúde com carga 
horária inferior a 12 (doze) horas, a Área Técnica Responsável poderá 
emitir Declaração de participação ao coordenador, docente, discentes 
ou correlatos.

§2º É vedada a certificação no mesmo curso ao titular na 
condição de discente, docente ou correlatos.

§3° Serão certificados os discentes ou correlatos, devidamente 
inscritos, que obtiverem frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) comprovada por meio de lista de frequência, conforme legislação 
vigente e avaliação apta, cumprindo os critérios para certificação do 
discente descritos no Projeto do Processo Educacional em Saúde, 
aprovado pelo CREPES.

Art. 5° O certificado deverá conter as seguintes informações do 
Processo Educacional em Saúde:

I - Nome do Discente
II - Carga horária;
III - Data de início e término;
IV - Local de realização;
V - Conteúdo Programático;
VI - Nome do docente ou correlato.

§1º No certificado, além do número do Registro, deverão constar 
as assinaturas do dirigente e Secretário Geral de Ensino da ETSUS. 

§2º Na ausência ou impedimento do dirigente ou Secretário 
Geral de Ensino da ETSUS, o certificado poderá ser assinado por somente 
um destes.

Art. 6° O pedido de certificação deverá ser efetuado após 
a conclusão do Processo Educacional em Saúde, pela Área Técnica 
Responsável, por meio de expediente, expressamente via SGD, dirigido 
à Secretaria Geral de Ensino da ETSUS.

§1º Ao pedido de certificação deverão ser juntados os 
documentos conforme relação descrita no Anexo I desta Portaria.

§2º A documentação deverá ser encaminhada à Secretaria Geral 
de Ensino da ETSUS, expressamente via SGD, no prazo máximo de até 
90 (noventa) dias após a conclusão do Processo Educacional em Saúde. 
Não será aceita documentação incompleta.

Art. 7° A emissão e entrega dos certificados pela ETSUS, dar-se-á  
no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da entrega completa da 
documentação.

Paragrafo Único: A entrega do certificado será efetuada pela 
Secretaria Geral de Ensino da ETSUS diretamente ao seu titular ou 
representante por procuração simples e apresentação de documento 
oficial com foto do procurador.

Art. 8º Compete à Secretaria Geral de Ensino da ETSUS a 
correção dos dados nos certificados quando for detectada qualquer 
divergência.

Paragrafo Único: Ao detectar a incorreção o titular deverá 
solicitar, presencialmente, no prazo de até 90 (noventa) dias, o pedido 
de correção, entregando o original do certificado incorreto, justificativa e 
documento que comprove a alteração. 

Art. 9º Para 2ª via do certificado o titular deverá apresentar 
solicitação via e-mail: segue@etsus.to.gov.br, ou presencialmente, com 
a devida justificativa, o nome do Processo Educacional em Saúde, data 
e local de realização.

§1º A Secretaria Geral de Ensino fornecerá a segunda via 
do certificado no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de 
recebimento da solicitação.

Art. 10. Os casos omissos nesta Portaria serão dirimidos pela 
ETSUS.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Portaria SES Nº 735, de 18 de novembro de 2019.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

ANEXO I

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO

 

 

Art. 8º Compete à Secretaria Geral de Ensino da ETSUS a correção dos dados nos 

certificados quando for detectada qualquer divergência. 

Paragrafo Único: Ao detectar a incorreção o titular deverá solicitar, presencialmente, 

no prazo de até 90 (noventa) dias, o pedido de correção, entregando o original do 

certificado incorreto, justificativa e documento que comprove a alteração.   

Art. 9º Para 2ª via do certificado o titular deverá apresentar solicitação via e-mail: 

segue@etsus.to.gov.br, ou presencialmente, com a devida justificativa, o nome do 

Processo Educacional em Saúde, data e local de realização.  

§1º A Secretaria Geral de Ensino fornecerá a segunda via do certificado no prazo de 

até 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da solicitação. 

Art. 10. Os casos omissos nesta Portaria serão dirimidos pela ETSUS. 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

Portaria SES Nº 735, de 18 de novembro de 2019.  

 

 

AFONSO PIVA DE SANTANA 
Secretário de Estado da Saúde 

 
 
 
 

ANEXO I 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO 

 
Documentos Presencial EaD 

1.  Folha de Rosto de Processos Educacionais em Saúde 
(Anexo II) X X 

2. Relatório Final (Anexo III) X X 

3. Controle de Frequência e Certificação (Anexo IV) X X 

4. Lista de Frequência (Anexo V) X X 

5. Ficha de Inscrição do Aluno (Anexo VI) X X 

6. Cópia do documento de identificação com foto X X 

7. Relatório consolidado do acesso dos discentes*   X 

8. Relatório consolidado do acesso dos docentes*  X 
 * Relatório consolidado do acesso dos discentes: documento resumido, elaborado a partir dos vários relatórios 
de acesso fornecidos pela plataforma digital, que comprove a participação/frequência dos discentes. 
 
* Relatório consolidado do acesso dos docentes: documento resumido, elaborado a partir dos vários relatórios 
de acesso fornecidos pela plataforma digital, que comprove a participação/frequência dos docentes. 
 
 
 

 
ANEXO II 

 FOLHA DE ROSTO PARA PROCESSOS EDUCACIONAIS EM SAÚDE 
 

* Relatório consolidado do acesso dos discentes: documento resumido, elaborado a partir dos vários relatórios de acesso fornecidos pela plataforma 
digital, que comprove a participação/frequência dos discentes.
* Relatório consolidado do acesso dos docentes: documento resumido, elaborado a partir dos vários relatórios de acesso fornecidos pela plataforma 
digital, que comprove a participação/frequência dos docentes.
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COMITÊ DE REGULAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS EM SAÚDE - CREPES  

Folha de Rosto para Processos Educacionais em Saúde 
1. Nome do Processo Educacional (Programação Anual de Saúde - PAS): 

2. Nome para a Certificação: 

3. Finalidade: 
 

RESPONSÁVEL PELA SUBMISSÃO DO PROCESSO EDUCACIONAL 
4. Nome:  
 

 

5. Matrícula: 
 

6. Cargo: 
 

7. Fone: 
 

8. WhatsApp: 
 

9. Área Técnica Responsável: 
 

10. E-mail: 
 

11. Termo de Compromisso: Declaro que conheço e cumprirei os requisitos no regimento do CREPES. 
Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados para fins de melhoria do serviço de saúde do 
Estado. Aceito as responsabilidades pela condução do Processo Educacional acima descrito. 
Data        /      /      
 
_________________________________                             ________________________________ 
         Assinatura do responsável                                                      Assinatura chefia imediata 

 

ÓRGÃO EXECUTOR 
12. Órgão:  13. Endereço (Rua, nº) (opcional):  

14. Unidade/Superintendência:  15. CEP:  16. Cidade: 
 

17. U.F:  

FONTE PAGADORA:                    Não se aplica (  ) 
18. Convênio:  19. Ação do PPA/Orçamento: 

 
20. Outros:  
 

COMITÊ DE REGULAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS EM SAÚDE - CREPES 
21. Data de Entrada: 

_____/_____/_____ 

22. Deliberação: 

 (   ) Aprovado                         (   ) Não Aprovado 

23.  Deliberação de Alteração: 
(   ) Aprovado    
(   ) Não Aprovado 

DELIBERAÇÃO FINAL DO CREPES 
 

 
Constata-se que o processo é de natureza educacional, estando de acordo com o Art. 2º do Regimento 
Interno.  
Desta forma, está APROVADO, no que diz respeito aos aspectos analisados por esse Comitê.  
 
PARECER Nº ____/____/_____, de ____/____/_____. 
 
ESSE PARECER TEM VALIDADE DE 36 (trinta e seis) MESES. 
 
 

______________________________________________ 
Coordenador (a) do CREPES 

 
 
 

 
 

ANEXO III  

 

 

RELATÓRIO FINAL 
tório Final 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
(Inserir o nome da Superintendência / Diretoria solicitante) 

Relatório Final 

PROCESSO EDUCACIONAL: 
PERÍODO: 

Início: ___ / ____ / ____      Término: ____ / ____ / ____ 
REGIÃO DE SAÚDE: 
MUNICÍPIO:  
CARGA HORÁRIA: 
DIRETORIA RESPONSÁVEL: 

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL:                                                      

TELEFONE: 

NÚMERO TOTAL DE DISCENTES:    
 
NÚMERO TOTAL DE DOCENTES:    
 
NOME E CARGA HORÁRIA MINISTRADA POR CADA DOCENTE:                             
 
1) MUDANÇAS ESPERADAS NO PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2) COMPETÊNCIAS/HABILIDADES DESENVOLVIDAS: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3) DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: Fazer uma análise crítica do desenvolvimento das 
atividades no decorrer do Processo Educacional em Saúde, tendo como base os objetivos 
propostos. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4) AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL: Fazer uma avaliação 
do desenvolvimento do Processo Educacional pontuando os pontos positivos e os que 
precisam ser melhorados em outros processos educacionais. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (EM TÓPICOS): Apresentar os conteúdos programáticos que 
foram trabalhados no decorrer do Processo Educacional. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Município - TO, ________de______________ de 20_______. 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Técnico Responsável 
 

_____________________________________ 
Assinatura da Gerência Responsável 

ANEXO II

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL

 

 

 

 
 

ANEXO IV 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO (CONDENSADO) 

 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
(Inserir o nome da Superintendência / Diretoria solicitante) 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO (CONDENSADO) 

NOME PROCESSO EDUCACIONAL: 
 
PERÍODO: Início: ___ / ____ / ____ Término: ____ / ____ / ____ 

CARGA HORÁRIA:                   CIDADE/LOCAL DE REALIZAÇÃO: 

SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL: 

Controle de Frequência e Certificação (condensado) 

NOME COMPLETO 
AVALIAÇÃO CARGA 

HORÁRIA CERTIFICAÇÃO 

APTO INAPTO + DE 
75% 

- DE 
75% SIM NÃO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 
 

DOCENTES OU CORRELATOS 
 

(Obs.: Quando houver mais de 01 docente ou correlato no Processo Educacional, estes serão certificados 
pelo quantitativo de horas e temas trabalhados, observado o disposto no Art. 4º desta Portaria). 
 

NOME TEMA TRABALHADO  DATA  Horário  

Nome completo do docente Temática que foi trabalhada 
pelo referido docente 

Data da 
realização da 

atividade 
Ex.: 14h às 18h 

    

 
ASSINATURAS COM CARIMBO 

_________________________ 
Assinatura do Técnico Responsável 

______________________ 
Assinatura da Gerência 

Responsável 

Local: 
_____________________ 
 

 

Data: ____ / ____ / _____  
 
  

 

 

ANEXO V  
 LISTA DE FREQUÊNCIA 

Lista de Frequência 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
(Inserir o nome da Superintendência / Diretoria solicitante) 

 
LISTA DE FREQUÊNCIA (Sugestão) 

 

NOME DO PROCESSO EDUCACIONAL: __________________________________ 
 
PERÍODO: ____ / ____ a ____ / ____ / 20_____ 
 

 LOCAL: _______________________                                      DATA: __/___/____ 

NOME COMPLETO MANHÃ TARDE 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBS.: Observar o disposto no § 3º do Art. 4º desta Portaria. 
 
Obs.: Nos Processos Educacionais na modalidade de EaD, com uso de ambiente virtual de 
aprendizagem, deve constar a assinatura e carimbo do Coordenador / Responsável local. 
 
 
 

ANEXO VI 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Secretaria de Estado da Saúde 
Superintendência de Gestão Profissional e Educação na Saúde 

Diretoria da Escola Tocantinense do SUS Dr. Gismar Gomes 
  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

EVENTO:  

ANEXO IV

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO (CONDENSADO)

ANEXO V

LISTA DE FREQUÊNCIA

OBS.: Observar o disposto no §3º do art. 4º desta Portaria.
Obs.: Nos Processos Educacionais na modalidade de EaD, com uso de ambiente virtual de aprendizagem, deve constar a assinatura e carimbo 
do Coordenador/Responsável local.
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ANEXO V  
 LISTA DE FREQUÊNCIA 

Lista de Frequência 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
(Inserir o nome da Superintendência / Diretoria solicitante) 

 
LISTA DE FREQUÊNCIA (Sugestão) 

 

NOME DO PROCESSO EDUCACIONAL: __________________________________ 
 
PERÍODO: ____ / ____ a ____ / ____ / 20_____ 
 

 LOCAL: _______________________                                      DATA: __/___/____ 

NOME COMPLETO MANHÃ TARDE 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBS.: Observar o disposto no § 3º do Art. 4º desta Portaria. 
 
Obs.: Nos Processos Educacionais na modalidade de EaD, com uso de ambiente virtual de 
aprendizagem, deve constar a assinatura e carimbo do Coordenador / Responsável local. 
 
 
 

ANEXO VI 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Secretaria de Estado da Saúde 
Superintendência de Gestão Profissional e Educação na Saúde 

Diretoria da Escola Tocantinense do SUS Dr. Gismar Gomes 
  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

EVENTO:   
 
  

 

 

1- DADOS PESSOAIS  

NOME: 

SEXO:         MASC.            FEM. 

NECESSIDADE ESPECIAL: 
     SIM       NÃO      

Qual? 

ENDEREÇO: 

CEP: CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

RG: ORG.EXP: CPF: 

2- DADOS PROFISSIONAIS 

TIPO DE VÍNCULO:           MUNICIPAL            ESTADUAL            FEDERAL 

ÓRGÃO: LOTAÇÃO: 

CARGO: MATRÍCULA: FUNÇÃO: 

3- DADOS ACADÊMICOS 

NÍVEL DE FORMAÇÃO:  ENSINO FUNDAMENTAL         ENSINO MÉDIO          ENSINO SUPERIOR 

ESPECIFICAR GRADUAÇÃO:          

PÓS-GRADUAÇÃO:         ESPECIALIZAÇÃO                MESTRADO              DOUTORADO 

             __________________________________                 
             CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

          __________________________           
           ASSINATURA DO (A) PARTICIPANTE 

 

ANEXO VI

FICHA DE INSCRIÇÃO

PORTARIA - 640/2022/SES/GASEC, DE 12/07/2022.

Designa os servidores 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, designado pelo ATO 
Nº 1.309 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5954, de 25 de 
outubro de 2021, no uso de suas atribuições;

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. 1° Designar os servidores da Gerência de Engenharia 
Clínica abaixo relacionados para sem prejuízo de suas atribuições 
exercerem o cargo de fiscal de contrato, ficando assim responsável por 
gerir o contrato como um todo, bem como os atestos nas notas fiscais, 
conforme Processo a seguir:

EMPRESA: GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI.

CONTRATO PROCESSO OBJETO CONTEMPLADO FISCAL DO 
CONTRATO

SUPLENTE DO 
CONTRATO

GESTOR DO 
CONTRATO

130/2019 2019/30550/8206

Empresa 
especializada 

no fornecimento 
de Locação de 

Equipamentos GBD 
LTDA

Gerência de 
Engenharia 

Clínica (SES)

Ricardina A. 
J. N. P. Mat: 
11804637-1

Islana M. P. V. 
Mat: 11804327-1

Luiz E. F. B. Mat: 
11599650-2

Art. 2° 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.

VII - notificar a contratada acerca dos possíveis descumprimentos 
de obrigações pactuadas no Contrato.

VIII - produzir relatórios fundamentados sobre as atividades 
executadas durante a fiscalização do contrato, e fazer remessa 
Corregedoria da Saúde para providencias cabíveis quanto a apuração 
de responsabilidade da contratada.

Art. 3º São atribuições do Gestor do Contrato: 

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação; 

II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a 
prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente; 

III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente 
para pagamento;

V - comunicar à unidade competente, formalmente, 
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 
prévios com a contratada; 

VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade; 

VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do 
cronograma físico-financeiro;

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências 
na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a 
terceiros; 

IX - encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de 
modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais 
e equipamentos, formulados pela contratada.

 X - notificar a contratada em caso de descumprimento de 
cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções 
administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde
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PORTARIA - 656/2022/SES/GASEC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV 
da Constituição do Estado, art. 3º, §I, tendo em vista que lhe compete à 
prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58,  
inc. III, c/c art. 67 da Lei 8.666 e a Instrução Normativa TCE-TO  
nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e Fiscal de Contrato 
e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

CONTRATO Nº 72/2022
PROCESSO nº 2022/30550/003534:
EMPRESA: UNI-SOS EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - EPP.:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Tem como objeto a contratação em caráter 
complementar de Empresa Especializada na prestação de serviços 
de remoção terrestre de pacientes adultos, pediátricos, lactentes e 
neonatos, conforme necessidade da Secretaria Estadual de Saúde, de 
forma regulada por meio da Central Estadual de Regulação, através 
da disponibilização de ambulâncias tipo B (Suporte Básico), com toda 
infraestrutura e recursos humanos necessários, com cobertura 24 horas, 
07 dias por semana, destinados a atender os pacientes das unidades 
Hospitalares do Estado do Tocantins:

UNIDADE FISCAL SUPLENTE GESTOR

HOSPITAL REGIONAL DE 
ARAGUAÍNA - HRA

João dos Santos Alves
Mat. 151601-7

Francisco Carlos A. de Freitas
 Mat. 7132002-7

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
ALVORADA - HPPA

Geane Pereira Assunção 
Mat. 111801451

Wiliana Morais Ferreira 
Mat. 116876491

Sidoman Ribeiro Neves
 Mat. 5681002

HOSPITAL REGIONAL DE 
TERTULIANO CORADO 

LUSTOSA - HRTCL - 
ARAGUAÇU

Weslei José de Faria 
Mat.1083384-8

Elvis Ferreira Lyra Soares
 Mat. 1044630-2

Claudia Batista De Faria Maciel 
Barbosa 

Mat. 1054007-1

HOSPITAL E MATERNIDADE 
IRMÃ RITA - HMIR - 

ARAPOEMA

Sávio de Lima Carvalho
Mat. 11725087-1

Gilson Antero da Silva
Mat. 35261-2

Sávio de Lima Carvalho
Mat. 11725087-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
ARRAIAS - HRARR

Larissa de Almeida Landinho 
Neves

Mat. 11703873-2

Claudiney Pereira Alves
Mat.

1239465-2

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
AUGUSTINÓPOLIS - HRAUG

Vilma Jovino De Almeida
Mat. 59137-2

Lindomar De Oliveira Ribeiro
Mat. 888269-2

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
DIANÓPOLIS - HRD

José De Ribamar Gomes Filho
Mat. 11734302-1

Enoquex Cordeiro Dos Santos
Mat. 247483647/1

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
GUARAÍ - HRGUA

Joaquim Brito Damaceno 
Mat. 11558130

Delma Dias Carneiro 
Mat.10674198

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
GURUPI - HRGU

Dariel Augusto Tramontini 
Mat. 11159634-1

Wagner Lopes de Carvalho 
Mat.

1184300-0

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL GERAL DE PALMAS 
- HGP

Arnaldo Modesto das Dores 
da Silva

 Mat. 7719509

Romulo Brasilino Saraiva
 Mat. 10841861

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
MIRACEMA - HRM

Thiago Alves Pereira 
Mat. 11723289-1

Julio Cesar da Cruz Azevedo 
Mat. 936598-2

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
PARAÍSO - HRP

Dione Ribeiro da Silva 
Mat. 11725095-3

Hélio Souza Barros 
Mat. 89753-6

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
PEDRO AFONSO - HRPA

Jaquelina Cordeiro Soares 
Mat.

1023799-6

Francisco das Chagas Sampaio 
Mendes 

Mat. 752311-2

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
PORTO NACIONAL - HRPN

Divino Gomes Patrício 
Mat. 11221461-1

Victor Francisco Alfonso 
Cavalcante Júnior

 Mat.
824929-2

Ivanir Barbosa Juliati 
Mat. 11765674-1

HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL TIA DEDÉ - HMITD

Viviane Macedo de Oliveira
Mat. 11695978-3

Marcio Carvalho dos Santos
Mat. 7680451

Euds Alves de Oliveira
Mat.

11222603-1

HOSPITAL REGIONAL DE 
XAMBIOÁ - HRX

Wilson Pereira Lima 
Mat. 866523-2

Neuton Barroso Macedo Lopes 
Mat.722719-1

Lucidalva Ferreira Silva 
Mat. 1026771-1

Art. 2º São atribuições do Gestor do Contrato: 

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação; 

II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a 
prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente; 

III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente 
para pagamento;

V - comunicar à unidade competente, formalmente, 
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 
prévios com a contratada; 

VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade; 

VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do 
cronograma físico-financeiro;

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências 
na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a 
terceiros; 

IX - encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de 
modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais 
e equipamentos, formulados pela contratada.

 X - notificar a contratada em caso de descumprimento de 
cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções 
administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 3º São atribuições do Fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar, através de relatório, a 
Superintendente de Políticas e Atenção a Saúde 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 120 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Monitoramento 
de Contratos para as devidas providências;

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ ou recebimentos dos materiais;

VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

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

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES/TO,  
Palmas, capital do Estado, 13 de julho de 2022. 

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde
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ERRATA - 3/2022/SES/SGPES/DETSUS/NAJ - SGPES, 
DE 25 DE MAIO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 42, §1º, II da Constituição do Estado do 
Tocantins,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 301/2022/SES/GASEC, de 31 de 
março de 2022, publicada no DIÁRIO OFICIAL 6060, de 31 de março de 
2022, especificamente no art. 1º, referente ao período do estágio

Onde se lê:

 

ERRATA - 3/2022/SES/SGPES/DETSUS/NAJ - SGPES, DE 
25 DE MAIO DE 2022 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 42, §1º, II da Constituição do Estado do Tocantins, 

 
RESOLVE: 

 
Art 1º Retificar a portaria nº 301/2022/SES/GASEC, de 31 de março de 

2022, publicada no DIÁRIO OFICIAL 6060, de 31 de março de 2022, especificamente no 
Art. 1º, referente ao périodo do estágio 

 
 

Onde se lê: 
 

Unidade 
de Saúde 

 
Curso 

Período 
curso 

Período de 
estágio 

Carga 
horária 

Nº de 
alunos 

Valor da 
Contrapartida por 

curso 
 Psicologia - Estágio      
 Específico Em  14/02/2022    
 Processos 9º a 114 8 R$ 691,80 
 Institucionais E Da  30/06/2022    
 Saúde I      
 Psicologia - Estágio      
 Específico Em  14/02/2022    
 Processos 10º a 114 3 R$ 259,43 
 Institucionais E Da  30/06/2022    
 Saúde Ii      
 Enfermagem - Estágio  21/02/2022    

 Curricular Assistência 
De Enfermagem A 10º a 

02/05/2022 45 18 R$ 689,01 
 Criança Hospitalizada      

 Enfermagem - Estágio 
De Assistência De 
Enfermagem Ao 

Paciente Adulto Crítico 

 
10º 

21/02/2022 
A 

02/05/2022 

 
45 

 
18 

 
R$ 689,01 

 Enfermagem - 
Assistência De 

Enfermagem Ao Adulto 
E Idoso Hospitalizado 

 
10º 

21/02/2022 
a 

02/05/2022 

 
45 

 
18 

 
R$ 689,01 

HGP Enfermagem - Estágio 
E Integralização Da 

Assistência De 
Enfermagem 

 
10º 

21/02/2022 
a 

02/05/2022 

 
45 

 
18 

 
R$ 689,01 

 Enfermagem - -  
03/05/2022 

a 
30/06/2022 

   

 Estágio E 
Integralização Da 

 
10º 

 
40 

 
18 R$ 612,46 

 Assistência De     

 Enfermagem     

 Enfermagem Estágio 
De Assistência De 
Enfermagem Ao 

Paciente Adulto Crítico 

 
10º 21/02/2022 

a 
02/05/2022 

 
50 

 
18 

 
R$ 765,57 

 Fisioterapia - 
Fisioterapia Hospitalar 

II 

 
10º 

17/02/2022 
a 

30/06/2022 

 
81 

 
12 

 
R$ 588,49 

   14/03/2022    
 Odontologia hospitalar 10º a 76 9 R$ 649,25 
   24/06/2022    
   09/03/2022    

 Farmácia Estágio Em 
Farmácia Hospitalar 8º a 

30/06/2022 76 10 R$ 460,14 

 

 
 

SES/DAE 
Enfermagem - Estagio 

e Integralização da 
Assistência de 
Enfermagem 

 
 

10º 

03/05/2022 
a 

30/06/2022 

 
 

40 

 
 

18 

 

R$ 612,46 

TOTAL 771 168 R$ 7.395,64 

 
Leia-se: 

 
Unidade 

de 
Saúde 

 
Curso 

Período 
curso 

Período de 
estágio 

Carga 
horária 

Nº de 
alunos 

Valor da 
Contrapartida por 

curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HGP 

Psicologia - Estágio 
Específico Em 

Processos Institucionais 
E Da Saúde I 

 
9º 

14/02/2022 
a 

30/06/2022 

 
114 

 
8 

 
R$ 691,80 

Psicologia - Estágio 
Específico Em 

Processos Institucionais 
E Da Saúde Ii 

 
10º 

14/02/2022 
a 

30/06/2022 

 
114 

 
3 

 
R$ 259,43 

Enfermagem - Estágio 
Curricular Assistência De 
Enfermagem A Criança 

Hospitalizada 

 
10º 

21/02/2022 
a 

02/05/2022 

 
45 

 
18 

 
R$ 689,01 

Enfermagem - Estágio 
De Assistência De 
Enfermagem Ao 

Paciente Adulto Crítico 

 
10º 

21/02/2022 
A 

02/05/2022 

 
45 

 
18 

 
R$ 689,01 

Enfermagem - 
Assistência De 

Enfermagem Ao Adulto 
E Idoso Hospitalizado 

 
10º 

21/02/2022 
a 

02/05/2022 

 
45 

 
18 

 
R$ 689,01 

Enfermagem - Estágio E 
Integralização Da 

Assistência De 
Enfermagem 

 
10º 

21/02/2022 
a 

30/06/2022 

 
90 

 
18 

 
R$ 1.378,02 

Enfermagem - - Estágio 
E Integralização Da 

Assistência De 
Enfermagem 

 
10º 

03/05/2022 
a 

30/06/2022 

 
40 

 
18 

 
R$ 612,46 

Enfermagem Estágio De 
Assistência De 

Enfermagem Ao 
Paciente Adulto Crítico 

 
10º 21/02/2022 

a 
02/05/2022 

 
50 

 
18 

 
R$ 765,57 

 
Fisioterapia - Fisioterapia 

Hospitalar II 

 
10º 

17/02/2022 
a 

30/06/2022 

 
81 

 
12 

 
R$ 588,49 

 
Odontologia hospitalar 

 
10º 

14/03/2022 
a 

24/06/2022 

 
76 

 
9 

 
R$ 649,25 

 
Farmácia Estágio Em 
Farmácia Hospitalar 

 
8º 

09/03/2022 
a 

30/06/2022 

 
76 

 
10 

 
R$ 460,14 

 
 

SES/SUPH 
Enfermagem - Estagio e 

Integralização da 
Assistência de 
Enfermagem 

 
 

10º 

03/05/2022 
a 

30/06/2022 

 
 

40 

 
 

18 

 

R$ 612,46 

TOTAL 816 168 R$ 8.084,01 
 

AFONSO PIVA DE SANTANA 
Secretário de Estado da Saúde 

 

 
 

SES/DAE 
Enfermagem - Estagio 

e Integralização da 
Assistência de 
Enfermagem 

 
 

10º 

03/05/2022 
a 

30/06/2022 

 
 

40 

 
 

18 

 

R$ 612,46 

TOTAL 771 168 R$ 7.395,64 

 
Leia-se: 

 
Unidade 

de 
Saúde 

 
Curso 

Período 
curso 

Período de 
estágio 

Carga 
horária 

Nº de 
alunos 

Valor da 
Contrapartida por 

curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HGP 

Psicologia - Estágio 
Específico Em 

Processos Institucionais 
E Da Saúde I 

 
9º 

14/02/2022 
a 

30/06/2022 

 
114 

 
8 

 
R$ 691,80 

Psicologia - Estágio 
Específico Em 

Processos Institucionais 
E Da Saúde Ii 

 
10º 

14/02/2022 
a 

30/06/2022 

 
114 

 
3 

 
R$ 259,43 

Enfermagem - Estágio 
Curricular Assistência De 
Enfermagem A Criança 

Hospitalizada 

 
10º 

21/02/2022 
a 

02/05/2022 

 
45 

 
18 

 
R$ 689,01 

Enfermagem - Estágio 
De Assistência De 
Enfermagem Ao 

Paciente Adulto Crítico 

 
10º 

21/02/2022 
A 

02/05/2022 

 
45 

 
18 

 
R$ 689,01 

Enfermagem - 
Assistência De 

Enfermagem Ao Adulto 
E Idoso Hospitalizado 

 
10º 

21/02/2022 
a 

02/05/2022 

 
45 

 
18 

 
R$ 689,01 

Enfermagem - Estágio E 
Integralização Da 

Assistência De 
Enfermagem 

 
10º 

21/02/2022 
a 

30/06/2022 

 
90 

 
18 

 
R$ 1.378,02 

Enfermagem - - Estágio 
E Integralização Da 

Assistência De 
Enfermagem 

 
10º 

03/05/2022 
a 

30/06/2022 

 
40 

 
18 

 
R$ 612,46 

Enfermagem Estágio De 
Assistência De 

Enfermagem Ao 
Paciente Adulto Crítico 

 
10º 21/02/2022 

a 
02/05/2022 

 
50 

 
18 

 
R$ 765,57 

 
Fisioterapia - Fisioterapia 

Hospitalar II 

 
10º 

17/02/2022 
a 

30/06/2022 

 
81 

 
12 

 
R$ 588,49 

 
Odontologia hospitalar 

 
10º 

14/03/2022 
a 

24/06/2022 

 
76 

 
9 

 
R$ 649,25 

 
Farmácia Estágio Em 
Farmácia Hospitalar 

 
8º 

09/03/2022 
a 

30/06/2022 

 
76 

 
10 

 
R$ 460,14 

 
 

SES/SUPH 
Enfermagem - Estagio e 

Integralização da 
Assistência de 
Enfermagem 

 
 

10º 

03/05/2022 
a 

30/06/2022 

 
 

40 

 
 

18 

 

R$ 612,46 

TOTAL 816 168 R$ 8.084,01 
 

AFONSO PIVA DE SANTANA 
Secretário de Estado da Saúde 

ERRATA - 21/2022/SES/SAEL/DMC
CONTRATO Nº 70/2022/SES/SAEL/DMC

Informamos que fora solicitado pela SAEL/DIRETORIA DE 
COMPRAS, por intermédio de despacho via SGD, providencias quanto 
a correção do preâmbulo do Termo Contratual 70/2022/SES/SAEL/DMC, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e a empresa VS 
COSTA & CIA, vez que verificou um erro quanto ao CNPJ da empresa, 
nos termos e condições constantes nos autos do processo em epígrafe.

Importa mencionar que, a referida publicação não traz prejuízo 
ao erário, ao passo que Administração Pública deve corrigir seus atos 
com defeitos sanáveis conforme preleciona o art. 55 da Lei 9.784/1999.

ONDE CONSTA:

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede e foro nesta Capital, através da Secretaria Estadual de 
Saúde, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.117/0001-64, representada por seu 
Secretário AFONSO PIVA DE SANTANA, brasileiro, designado pelo Ato 
Governamental de n° 1.309 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
n° 5.954, em 25/10/2021, doravante denominada CONTRATANTE, e a VS 
COSTA & CIA, pessoa jurídica de direito privado, situada R 102-A, QD 109,  
LT 09E, ITAPOA, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, CEP: 74940-220,  
inscrita no CNPJ sob o número 29.892.517/0001-14, doravante 
denominada CONTRATADA, representada por sua representante 
legal a Srª. R.M.C.D.S.C., portador da Carteira de Identidade  
n° XXXXXXXXX - SESP XX e do CPF n° XXXXXXXX, resolvem celebrar 
o presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta aprovada 
pela SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS e pela 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, observadas as disposições 
da Lei nº 8.666/1993 e subsidiariamente a Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 6.081/2020, Decreto Federal 
nº 7.892/2013 e suas alterações mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

PASSE A CONSTAR:

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede e foro nesta Capital, através da Secretaria Estadual de 
Saúde, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.117/0001-64, representada por seu 
Secretário AFONSO PIVA DE SANTANA, brasileiro, designado pelo Ato 
Governamental de n° 1.309 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
n° 5.954, em 25/10/2021, doravante denominada CONTRATANTE, e a VS 
COSTA & CIA, pessoa jurídica de direito privado, situada R 102-A, QD 109,  
LT 09E, ITAPOA, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, CEP: 74940-220,  
inscrita no CNPJ sob o número 05.286.960/0001-83, doravante 
denominada CONTRATADA, representada por sua representante 
legal a Srª R.M.C.D.S.C., portador da Carteira de Identidade  
n° XXXXXXXXX - SESP XX e do CPF n° XXXXXXXX, resolvem celebrar 
o presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta aprovada 
pela SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS e pela 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, observadas as disposições 
da Lei nº 8.666/1993 e subsidiariamente a Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 6.081/2020, Decreto Federal 
nº 7.892/2013 e suas alterações mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE - SES/TO,   
em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de julho 
do ano de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado

AFONSO PIVA DE SANTANA.
Secretário de Estado



ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 20226127DIÁRIO OFICIAL   No50

Considerando o Pregão Eletrônico n° 220/2022, oriundo do 
Processo 2022/30550/001684, que tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS  para eventual e provável aquisição NUTRIÇÃO ENTERAL EM 
PÓ, SUPLEMENTOS, LEITE UHT E FORMULAS INFANTIS destinados 
aos Hospitais do Estado, conforme especificações técnicas contidas no 
Termo de Referência, Anexo II.

Considerando a manifestação da área técnica pelo cancelamento 
dos itens 11,12 e 38, que será feita uma errata para adequação do 
descritivo para posterior continuidade.

RESOLVE:

I - CANCELAR PARCIALMENTE para tornar sem efeito a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 220/2022, em relação 
aos itens 11,12 e 38, descritos no Anexo I do Edital, proveniente do 
Processo Administrativo nº 2022/30550/001684, que tem por objeto o 
Registro de Preços para eventual e provável aquisição por provável 
aquisição  NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ, SUPLEMENTOS, LEITE UHT 
E FORMULAS INFANTIS destinados aos Hospitais do Estado, conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo II.

II - CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE/TO, em 
Palmas (TO), aos 11 dias do mês de julho do ano de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

CORREGEDORIA DA SAÚDE

PORTARIA - 370/2022/SES/GASEC/CORSAUD - GABCOR, 
DE 12 DE JULHO DE 2022. 

A CORREGEDORA DA SAÚDE¸ no uso de suas atribuições 
legais, que lhe conferem o Ato nº 280 - NM, publicado no DOE nº 5.298, 
de 12 de fevereiro de 2019, e a Portaria nº 206/2020/SES/GASEC, de 13 
de abril de 2020, publicada no DOE nº 5.583, de 16 de abril de 2020, e;

Considerando a Portaria - 73/2021/SES/GASEC/CORSAUD -  
GABCOR, de 11 de fevereiro de 2021, que instaurou o Processo 
Administrativo Disciplinar - Rito Sumário, sob nº 2020/30550/004793;

Considerando as razões apresentadas pelo Presidente da 
Segunda Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares e 
Sindicância - COMPE II, por meio do Memorando de nº 130/2022/
COMPE II,

RESOLVE: 

Art. 1º Reconduzir a Segunda Comissão Permanente de 
Procedimentos Disciplinares e Sindicância - COMPE II, designada pela 
Portaria - 73/2021/SES/GASEC/CORSAUD - GABCOR, de 11 de fevereiro 
de 2021, publicada no DOE/TO nº 5.788, de 15 de fevereiro de 2021, para 
que a Comissão possa dar continuidade aos trabalhos de apuração dos 
fatos constantes no Processo nº 2020/30550/004793, devendo apresentar 
o devido Relatório Conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos ao dia 5 de julho de 2022.

MAYARA ALVES MACIEL LIMA MAGALHÃES
Corregedora da Saúde

PORTARIA - 371/2022/SES/GASEC/CORSAUD - GABCOR,
DE 12 DE JULHO DE 2022. 

A CORREGEDORA DA SAÚDE¸ no uso de suas atribuições 
legais, que lhe conferem o Ato nº 280 - NM, publicado no DOE nº 5.298, 
de 12 de fevereiro de 2019, e a Portaria nº 206/2020/SES/GASEC, de 13 
de abril de 2020, publicada no DOE nº 5.583, de 16 de abril de 2020, e;

Considerando a Portaria - 72/2021/SES/GASEC/CORSAUD 
- GABCOR, de 11 de fevereiro de 2021, que instaurou o Processo 
Administrativo Disciplinar - Rito Sumário, sob nº 2020/30550/004790;

Considerando as razões apresentadas pelo Presidente da 
Segunda Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares e 
Sindicância - COMPE II, por meio do Memorando de nº 132/2022/
COMPE II,

EDITAL - 8/2022/SES/SGPES/DETSUS/NAJ - SGPES,  
DE 01/07/2022.

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SES/TO, 
TORNA PÚBLICO A INCLUSÃO DE VAGAS PARA 
INTERNATO MÉDICO REFERENTE AO EDITAL 
5/2022/SES/SGPES/DETSUS/NAJ DE VAGAS DO 
INTERNATO MÉDICO, NO PERÍODO JULHO A 
DEZEMBRO DE 2022.

O presente Edital destina-se a Inclusão de vagas para o Internato 
Médico nas unidades de saúde da SES, permanecendo inalteradas as 
atribuições e responsabilidade previstas no EDITAL 5/2022/SES/SGPES/
DETSUS/NAJ, que disponibilizaram vagas para o Internato Médico.

INCLUSÃO DE VAGAS PARA INTERNATO MÉDICO, PARA O 
CAPS II DE ARAGUAÍNA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO 
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA

SETORES DE GESTÃO TURNOS QUANTIDADE DE VAGAS POR 
UNIDADE DE SAÚDE TOTAL

CAPS II
Araguaína

Matutino 03
06

Vespertino 03

UNIDADE HOSPITALAR SETOR TURNOS
QUANTIDADE DE 

VAGAS POR UNIDADE 
DE SAÚDE

TOTAL

HMDR ALCON
7h-13h 01

02
13h-19h 01

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

EXTRATO DO TERMO 
DE APOSTILAMENTO - 11/2022/SES/SGA/DSAG/GGA

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO  
Nº: 018/2021, FIRMADO COM A EMPRESA ENERGISA S/A.
PROCESSO Nº: 2020/30550/005275
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Apostilar valor ao contrato 
de nº 018/2021, firmado com a empresa ENERGISA TOCANTINS 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 25.086.034/001-71, o visa a aquisição de 
serviço de fornecimento de Energia elétrica para atender as demandas 
da sede da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins e suas Unidades 
Anexas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: o presente Termo de 
Apostilamento tem como finalidade ou objeto o aporte orçamentário para 
o Contrato 018/2021, firmado com a empresa ENERGISA TOCANTINS 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: o valor apostilado por meio do 
presente Termo é no importe de R$ 2.236.206,48 (dois milhões, duzentos 
e trinta e seis mil, duzentos e seis reais e quarenta e oito centavos), 
o qual decorrerá da dotação: Classificação Orçamentária - 30550 
10.122.1100.4200; Fonte de Recurso - 1.500.1002.102; Natureza da 
Despesa - 33.90.39; Programa do PPA - 1100 Coordenação e Manutenção 
dos Serviços Administrativos Gerais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: este Termo de Apostilamento 
compreenderá o período correspondente de 29/06/2022 à 29/06/2023.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: ratificam-se todos os atos               
que versem acerca do saldo orçamentário de que trata este Termo de 
Apostilamento exceto os insuscetíveis de aproveitamento.
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO: a Secretaria da Saúde 
providenciará a publicação deste Termo de Apostilamento de forma integral 
ou extratada, como condição indispensável para sua eficácia, observando 
para tanto, o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 24/06/2022
SIGNATÁRIO: AFONSO PIVA DE SANTANA - P/CONTRATANTE

DESPACHO - 808/2022/SES/GASEC

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere os incisos II e IV, §1º, artigo 42, da 
Constituição do Estado, bem como a Lei nº 3.421, de 8 de março de 
2019, e ainda:

Considerando o artigo 49, caput, da Lei Federal 8.666/93, que 
prevê a possibilidade de revogação da licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
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RESOLVE: 

Art. 1º Reconduzir a Segunda Comissão Permanente de 
Procedimentos Disciplinares e Sindicância - COMPE II, designada pela 
Portaria - 72/2021/SES/GASEC/CORSAUD - GABCOR, de 11 de fevereiro 
de 2021, publicada no DOE/TO nº 5.788, de 15 de fevereiro de 2021, para 
que a Comissão possa dar continuidade aos trabalhos de apuração dos 
fatos constantes no Processo nº 2020/30550/004790, devendo apresentar 
o devido Relatório Conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos ao dia 10 de julho de 2022.

MAYARA ALVES MACIEL L IMA MAGALHÃES
Corregedora da Saúde

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

161/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/30550/005567

Considerando que o julgamento da licitação é MENOR PREÇO 
e com base no Decreto Federal n° 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e 
ADJUDICADA a Ata de Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 161/2022 da Secretaria da Saúde/TO,  
ao preço da empresa abaixo relacionada e classificada no certame e 
demais discriminações, constante em sua Proposta de Preços, anexada 
aos autos:

EMPRESA: ELFA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 09.053.134/0001-45

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

1 243 FRASCO BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SUSP 
OFT (FR) 5 ML NOVARTIS R$ 45,18 R$ 10.978,74

4 366 FRASCO CALCITONINA 200 UI POR DOSE 
SPRAY NAS (FR) BERGAMO R$ 120,45 R$ 44.084,70

6 4.862 COMPRIMIDO CLOBAZAM 10 MG SANOFI R$ 0,41 R$ 1.993,42

7 9.958 COMPRIMIDO CLOBAZAM 20 MG SANOFI R$ 0,73 R$ 7.269,34

VALOR TOTAL R$ 64.326,20

01. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Prazo de validade:

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

1.2. Do local e prazo de entrega:

O local e prazo de entrega será na conformidade do Termo de 
Referência, anexo do Edital.

1.3. Condições para contratação:

a) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

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

c) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme 
Decreto Federal n° 7.892/2013.

1.4. Condições de gerais:

a) As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos 
para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração 
e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

b) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º, do 
art. 65, da Lei nº 8.666/93.

1.5. Das assinaturas:

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada 
em vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada 
pelas partes.

Palmas - TO, 07 de julho de 2022.

AFONSO PIVA DE SANTANA
Secretário de Estado da Saúde

ELFA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 09.053.134/0001-45

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2022/30550/007547

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS na competência 
de Órgão Gerenciador, conforme prevê o Decreto Federal Nº 7.892/2013, 
vem registrar Intenção de Registro de Preços para aquisição de 
MEDICAMENTOS NUTRIENTES, SORES E ELETRÓLITOS - PARTE 1,  
destinados aos Hospitais do Estado, mediante realização de licitação 
pública na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de 
Referência.

Os órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro 
de Preços, deverão encaminhar ofício para esta Comissão Permanente 
de Licitação manifestando seu interesse e concordância com o objeto a 
ser licitado, devidamente acompanhado de:

I - Solicitação de Compras;

II - Termo de anuência ao Termo de Referência do Órgão 
Participante, aprovado pela autoridade competente;

III - Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, amparados em pesquisa de mercado.

O Termo de Referência deverá ser solicitado via e-mail: airp.
sesauto@gmail.com.

O prazo para manifestação de interesse em participar do 
presente Registro é de 08 (oito) dias úteis após a publicação no Diário 
Oficial do Estado do Tocantins.

Maiores informações poderão ser obtidas na SES/CPL que fica 
localizada na Av. NS 01, AANO, Praça dos Girassóis, s/nº, Palmas/TO,  
CEP: 77.015-007 ou através dos telefones: (063) 3218-1715/1722.

Palmas/TO, 11 de julho de 2022.

MAURÍCIO MATTOS MENDONÇA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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AVISO DE PRORROGAÇÃO SINE DIE
 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2022
Site: www.comprasgovernamentais.gov.br

A Secretaria de Estado da Saúde torna público que foi 
prorrogada Sine Die, a data da abertura do certame acima, que tem por 
objeto o Registro de Preços para eventual e provável aquisição de Serviços 
em Oncologia, nas áreas de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, 
a fim de atender a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (UNACON) do Hospital Regional de Araguaína. A prorrogação 
ocorre pela necessidade de responder pedido de impugnação conforme 
solicitação do setor técnico. (Processo nº 2022/30550/003494).

Palmas/TO, 12 de julho de 2022.

Maurício Mattos Mendonça
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2022

O Superintendente da Central de Licitação da Secretaria de 
Estado da Saúde/TO, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico  
Nº 161/2022 - Processo Administrativo Nº 2020/30550/005567, conforme 
segue:

ELFA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 09.053.134/0001-45, o valor adjudicado R$ 64.326,20.

O valor total adjudicado R$ 64.326,20. O resultado completo 
encontra-se disponível no site: www.publinexo.com.br.

Palmas/TO, 07 de julho de 2022.

MAURÍCIO MATTOS MENDONÇA
Superintendente da Central de Licitação

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA SSP Nº 269, DE 07 DE JULHO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.307 - NM, de 25 de outubro de 2021 do Chefe 
do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, 
§1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado do Tocantins, c/c art. 16, 
da Lei 3.421/19 e art. 258, da Lei 3.461/19, com as alterações incluídas 
pela Lei 3.608/19,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores GUSTAVO TOLEDO VAZ DE 
MELLO,  delegado de polícia civil, matrícula nº 11644494-1 e FERNANDO 
ALVES DE SOUZA, agente de polícia, matrícula nº 11124946-2, para sem 
prejuízo de suas atribuições normais, exercerem o encargo de Fiscal e 
Suplente do Contrato nº 011/2022, respectivamente, referente à prestação 
de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, para 
atender as necessidades da Secretaria da Segurança Pública.

Art. 2º São atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no Contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que 
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 
como informar por escrito ao Núcleo de Contratos sobre tais eventos;

III - determinar providência de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes; comunicar, imediatamente, por meio de relatório 
ao Núcleo de Contratos para apreciação das providências;

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

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para o Núcleo de Contratos 
para apreciação das providências;

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e ou recebimentos dos materiais;

VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

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

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

WLADEMIR COSTA MOTA OLIVEIRA
Secretário de Estado da Segurança Pública

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 2021/31000/002567
Contrato nº: 016/2022
Contratante: Secretaria da Segurança Pública
Contratada: A.L. Force Comercial LTDA - EPP
CNPJ: 20.596.450/0001-04
Objeto: Aquisição de equipamentos para salvamento (coletes, nadadeiras, 
boias, etc.), destinadas ao atendimento das demandas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Tocantins.
Valor Total: R$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais)
Natureza da Despesa: 3.3.90.30;
Fonte de Recursos: 749005354
Data da Assinatura: 12/07/2022
Vigência: O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos 
orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a utilização do 
quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
Signatários: Wlademir Costa Mota Oliveira - Secretário
Priscila Papale Massote - Representante/Contratada

DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

PORTARIA DGPC Nº 041, DE 07 DE JULHO DE 2022.

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso das 
atribuições a que lhe conferem o art. 144, §4º da Carta Magna Federal, 
o art. 116 da Constituição do Estado do Tocantins, o Ato nº 1.324 - NM, 
de 27 de outubro de 2021, e o art. 118, inciso XIX, do Decreto nº 5.979, 
de 12 de agosto de 2019, visando atender aos princípios basilares 
da Administração Pública e assegurar a necessidade imperiosa de 
manutenção do serviço público;

Considerando que o inciso XIX do artigo 118, do Regimento 
Interno da Secretaria da Segurança Pública (anexo único ao Decreto  
Nº 5.979, de 12 de agosto de 2019), dispõe ser competente o Delegado-
Geral da Polícia Civil para expedir atos referentes a férias, como 
suspensão, interrupção e estabelecimento, de policiais civis e de 
servidores administrativos, lotados em órgãos subordinados à Delegacia-
Geral da Polícia Civil;

Considerando o OFÍCIO Nº 116/2022/DRCOT (SGD 
2022/31009/70681), no qual a autoridade policial da Divisão Especializada 
de Repressão a Crimes Contra à Ordem Tributária solicita convocação 
do servidor no período de 05 (cinco) dias de suas férias;

Considerando que os motivos expostos na solicitação 
preenchem os requisitos para a suspensão, uma vez haver o interesse 
público demonstrado e também verificada a necessidade do serviço, 

RESOLVE:

SUSPENDER, por necessidade do serviço e conveniência da 
Administração Pública, 05 (cinco) dias de férias do servidor MAURO DA 
SILVA BATISTA, Escrivão de Polícia, matrícula 988756-3, no período 
compreendido de 05/08/2022 até 09/08/2022, referente a concessão do 
período aquisitivo 2020/2021, resguardando-lhe o direito de usufruí-las 
no período de 09/01/2023 até 13/01/2023 (05 dias).

Palmas/TO, 07 de julho de 2022.

CLAUDEMIR LUIZ FERREIRA
Delegado-Geral da Polícia Civil
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RESOLVE:

SUSPENDER, por necessidade do serviço e conveniência da Administração 
Pública, 15 (quinze) dias de férias do servidor INACI ANTÔNIO 
BANDEIRA JÚNIOR, Delegado de Polícia, matrícula 11589809-1,  
no período compreendido de 24/07/2022 até 07/08/2022, referente a 
concessão do período aquisitivo 2020/2021, resguardando-lhe o direito 
de usufruí-las no período de 22/11/2022 até 06/12/2022 (15 dias).

Palmas/TO, 08 de julho de 2022.

CLAUDEMIR LUIZ FERREIRA
Delegado-Geral da Polícia Civil

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIENTÍFICA

PORTARIA SPC Nº 013, DE 1º DE JULHO DE 2022.

A SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA CIENTÍFICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o ATO nº 1.324 - NM, de 27 de outubro de 2021, 
do Chefe do Poder Executivo, alicerçado nos princípios basilares da Lei 
Estadual nº 3.421, de 8 de março de 2019, e do Decreto nº 5.979, de 12 
de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.418/2019,

Considerando o inciso XIV, do art. 119, do Regimento Interno da 
Secretaria da Segurança Pública (Anexo Único ao Decreto nº 5.979, de 
12 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial/TO nº 5.418/2019), o 
qual dispõe que compete ao Superintendente da Polícia Científica expedir 
atos referentes a férias, de policiais civis e de servidores administrativos, 
lotados em órgãos subordinados à Superintendência da Polícia Científica,

Considerando a necessidade de ajustes para a continuidade 
dos trabalhos na nova unidade de lotação da servidora, e

Considerando, por fim, a solicitação da Diretoria de Medicina 
Legal, expressa no OFÍCIO Nº 641/2022/IML/SPC/SSP - SGD: 
2022/31009/070018,

RESOLVE:

SUSPENDER, por necessidade do serviço, 15 (quinze) dias de férias da 
servidora MARIA AMÉLIA ALVES BENVINDO, Assistente Administrativo, 
Número Funcional 1272276-1, no período compreendido entre os dias 
04/07/2022 a 18/07/2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022, 
garantindo-lhe o direito de usufruí-las no período de 05/09/2022 a 
19/09/2022.

Palmas/TO, 1º de julho de 2022.

ALDÊNIS BEZERRA CAVALCANTE
Superintendente da Polícia Científica

PORTARIA SPC Nº 014, DE 07 DE JULHO DE 2022.

A SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA CIENTÍFICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o ATO nº 1.324 - NM, de 27 de outubro de 2021, 
do Chefe do Poder Executivo, alicerçado nos princípios basilares da Lei 
Estadual nº 3.421, de 8 de março de 2019, e do Decreto nº 5.979, de 12 
de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.418/2019,

Considerando o inciso XIV, do art. 119, do Regimento Interno da 
Secretaria da Segurança Pública (Anexo Único ao Decreto nº 5.979, de 
12 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial/TO nº 5.418/2019), o 
qual dispõe que compete ao Superintendente da Polícia Científica expedir 
atos referentes a férias, de policiais civis e de servidores administrativos, 
lotados em órgãos subordinados à Superintendência da Polícia Científica,

Considerando que, consoante o art. 58, da Lei 3.461, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins, 
as férias somente podem ser suspensas ou 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, casos esses em que a interrupção deve 
ser publicada no Diário Oficial do Estado,

Considerando a necessidade de ajustes nas escalas de plantões 
do mês de julho de 2022, e

Considerando, por fim, a solicitação da Diretoria de Medicina 
Legal, expressa no OFÍCIO Nº 661/2022/IML/SPC/SSP - SGD: 
2022/31009/071753,

PORTARIA DGPC Nº 042, DE 07 DE JULHO DE 2022.

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso das 
atribuições a que lhe conferem o art. 144, §4º, da Carta Magna Federal, 
o art. 116, da Constituição do Estado do Tocantins, o Ato nº 1.324 - NM, 
de 27 de outubro de 2021, e o art. 118, inciso XIX, do Decreto nº 5.979, 
de 12 de agosto de 2019, visando atender aos princípios basilares 
da Administração Pública e assegurar a necessidade imperiosa de 
manutenção do serviço público;

Considerando que o inciso XIX, do artigo 118, do Regimento 
Interno da Secretaria da Segurança Pública (anexo único ao Decreto  
Nº 5.979, de 12 de agosto de 2019), dispõe ser competente o Delegado-
Geral da Polícia Civil para expedir atos referentes a férias, como 
suspensão, interrupção e estabelecimento, de policiais civis e de 
servidores administrativos, lotados em órgãos subordinados à Delegacia-
Geral da Polícia Civil;

Considerando o Ofício nº 119/2022 - 67ª DP (SGD 
2022/31009/064298), no qual a autoridade policial da 67ª Delegacia de 
Polícia de Miracema do Tocantins solicita convocação do servidor no 
período de 30 (trinta) dias de suas férias;

Considerando a manifestação favorável ao pleito da Diretoria 
de Polícia do Interior, nos termos do Despacho - DPI anexado ao SGD 
2022/31009/064298;

Considerando que os motivos expostos na solicitação 
preenchem os requisitos para a suspensão, uma vez haver o interesse 
público demonstrado e também verificada a necessidade do serviço, 

RESOLVE:

SUSPENDER, por necessidade do serviço e conveniência da 
Administração Pública, 30 (trinta) dias de férias do servidor SÉRGIO 
NOGUEIRA CARNEIRO, Agente de Polícia, matrícula 889146-3, no 
período compreendido de 04/07/2022 até 02/08/2022, referente a 
concessão do período aquisitivo 2020/2021, resguardando-lhe o direito 
de usufruí-las no período de 23/01/2023 até 21/02/2023 (30 dias).

Palmas/TO, 07 de julho de 2022.

CLAUDEMIR LUIZ FERREIRA
Delegado-Geral da Polícia Civil

PORTARIA DGPC Nº 046, DE 08 DE JULHO DE 2022.

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso das 
atribuições a que lhe conferem o art. 144, §4º da Carta Magna Federal, 
o art. 116 da Constituição do Estado do Tocantins, o Ato nº 1.324 - NM, 
de 27 de outubro de 2021, e o art. 118, inciso XIX, do Decreto nº 5.979, 
de 12 de agosto de 2019, visando atender aos princípios basilares 
da Administração Pública e assegurar a necessidade imperiosa de 
manutenção do serviço público;

Considerando que o inciso XIX, do artigo 118, do Regimento 
Interno da Secretaria da Segurança Pública (anexo único ao Decreto  
Nº 5.979, de 12 de agosto de 2019), dispõe ser competente o Delegado-
Geral da Polícia Civil para expedir atos referentes a férias, como 
suspensão, interrupção e estabelecimento, de policiais civis e de 
servidores administrativos, lotados em órgãos subordinados à Delegacia-
Geral da Polícia Civil;

Considerando o Ofício nº 114/2022 (SGD 2022/31009/072973), 
no qual a autoridade policial da 16ª Delegacia de Polícia Civil - São Miguel 
do Tocantins solicita alteração de suas férias em razão da necessidade 
do serviço, ocasionada pelo aumento substancial dos crimes no período 
de verão, além da conclusão de investigações com cumprimento de 
mandados judiciais nas referidas datas;

Considerando a manifestação da Diretoria de Polícia do Interior 
favorável ao pleito, nos termos do despacho exarado no Evento nº 008, 
do SGD 2022/31009/072973;

Considerando que os motivos expostos na solicitação 
preenchem os requisitos para a suspensão, uma vez haver o interesse 
público demonstrado e também verificada a necessidade do serviço, 
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RESOLVE:

SUSPENDER, por necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias do 
servidor RUY CARLOS MARINHO LIMA, Agente de Necrotomia, Número 
Funcional 11589469-1, no período compreendido entre os dias 26/07/2022 
a 24/08/2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022, garantindo-lhe o 
direito de usufruí-las no período de 01/08/2022 a 30/08/2022.

Palmas/TO, 07 de julho de 2022.

ALDÊNIS BEZERRA CAVALCANTE
Superintendente da Polícia Científica

CORREGEDORIA-GERAL

PORTARIA COGER Nº 066, DE 06 DE JULHO DE 2022.

Homologa Termo de Conciliação em Audiência Prévia 
e dá outras providências.

O CORREGEDOR-GERAL DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 113, inciso III, 163 e 165, da 
Lei nº 3.461, de 25 de abril de 2019 (Estatuto dos Servidores da Polícia 
Civil do Estado do Tocantins).

CONSIDERANDO os autos do Termo de Conciliação em 
Audiência Prévia nº 002/2022, celebrado a fim de sanar suposta 
irregularidade noticiada por meio do Ofício n° 717/2021/SPC/SSP (SGD 
2021/31009/138687), oriunda Superintendência da Polícia Científica, 
consistente na suposta agressões verbais, tendo como suposta 
autora a servidora policial civil identificado pela matrícula n° 612458-2, 
configurando, em tese, a prática da infração disciplinar prevista no art. 96,  
inciso VII, da Lei n° 3.461/2019;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obediência 
aos princípios constitucionais, tais como legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, indisponibilidade e supremacia do interesse público, 
publicidade, eficiência e economia processual, bem como a razoável 
duração do processo;

CONSIDERANDO a atribuição da Administração Pública de 
impor modelos de comportamentos a seus agentes, com fim de manter 
a regularidade, em sua estrutura interna, na execução e prestação dos 
serviços públicos;

CONSIDERANDO a aceitação do servidor e a conseguinte 
celebração do Termo de Conciliação em Audiência Prévia (fls. 41/42);

CONSIDERANDO o despacho de homologação de Termo de 
Conciliação em Audiência Prévia (fl. 46), de autoria deste subscritor, o 
qual decidiu pela homologação do Termo de Conciliação em Audiência 
Prévia celebrado com o servidor indicado;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Termo de Conciliação em Audiência Prévia 
celebrado com o servidor identificado pela matrícula nº 612458-2 em 
razão do suposto descumprimento de dever funcional, tendo o servidor 
se comprometido, dentre outras obrigações, a observar e cumprir o 
Estatuto da Polícia Civil do Estado do Tocantins (Lei nº 3.461/2019), 
especificamente quanto a seus deveres;

Art. 2º Registre-se, publique-se e intime-se, dando ciência ao 
servidor.

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

CUMPRA-SE.

Palmas - TO, 06 de julho de 2022.

WANDERSON CHAVES DE QUEIROZ
Corregedor-Geral da Segurança Pública

PORTARIA COGER Nº 067, DE 06 DE JULHO DE 2022.

Homologa Termo de Conciliação em Audiência Prévia 
e dá outras providências.

O CORREGEDOR-GERAL DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 113, inciso III, 163 e 165, da 
Lei nº 3.461, de 25 de abril de 2019 (Estatuto dos Servidores da Polícia 
Civil do Estado do Tocantins).

CONSIDERANDO os autos do Termo de Conciliação em 
Audiência Prévia nº 003/2022, celebrado a fim de sanar suposta 
irregularidade noticiada por meio do Ofício n° 001/2022, oriunda 98ª 
Delegacia de Policia de Natividade, consistente na suposta afirmações 
que causaram dissabor entre si e os policiais lotados na unidade, tendo 
como suposta autor o servidor policial civil identificado pela matrícula 
n° 11671068-1, configurando, em tese, a prática da infração disciplinar 
prevista no art. 96, inciso VII, da Lei n° 3.461/2019;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obediência 
aos princípios constitucionais, tais como legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, indisponibilidade e supremacia do interesse público, 
publicidade, eficiência e economia processual, bem como a razoável 
duração do processo;

CONSIDERANDO a atribuição da Administração Pública de 
impor modelos de comportamentos a seus agentes, com fim de manter 
a regularidade, em sua estrutura interna, na execução e prestação dos 
serviços públicos;

CONSIDERANDO a aceitação do servidor e a conseguinte 
celebração do Termo de Conciliação em Audiência Prévia (fls. 35/36);

CONSIDERANDO o despacho de homologação de Termo de 
Conciliação em Audiência Prévia (fl. 40), de autoria deste subscritor, o 
qual decidiu pela homologação do Termo de Conciliação em Audiência 
Prévia celebrado com o servidor indicado;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Termo de Conciliação em Audiência Prévia 
celebrado com o servidor identificado pela matrícula nº 11671068-1 em 
razão do suposto descumprimento de dever funcional, tendo o servidor 
se comprometido, dentre outras obrigações, a observar e cumprir o 
Estatuto da Polícia Civil do Estado do Tocantins (Lei nº 3.461/2019), 
especificamente quanto a seus deveres;

Art. 2º Registre-se, publique-se e intime-se, dando ciência ao 
servidor.

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

CUMPRA-SE.

Palmas - TO, 06 de Julho de 2022.

WANDERSON CHAVES DE QUEIROZ
Corregedor-Geral da Segurança Pública

PORTARIA COGER Nº 068, DE 06 DE JULHO DE 2022.

Homologa Termo de Conciliação em Audiência Prévia 
e dá outras providências.

O CORREGEDOR-GERAL DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 113, inciso III, 163 e 165, da 
Lei nº 3.461, de 25 de abril de 2019 (Estatuto dos Servidores da Polícia 
Civil do Estado do Tocantins).

CONSIDERANDO os autos do Termo de Conciliação em 
Audiência Prévia nº 004/2022, celebrado a fim de sanar suposta 
irregularidade noticiada por meio do Ofício n° 298/2021, oriunda 5ª 
Delegacia Regional de Policia Civil de Paraíso do Tocantins, consistente no 
suposto pedido de licença médica junto ao Rh, sem comunicar à Delegacia 
regional, assim, causando prejuízos administrativos em relação a escala 
do mês, tendo como suposta autor o servidor policial civil identificado 
pela matrícula n° 300291-5, configurando, em tese, a prática da infração 
disciplinar prevista no art. 96, inciso XXIX, da Lei n° 3.461/2019;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obediência 
aos princípios constitucionais, tais como legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, indisponibilidade e supremacia do interesse público, 
publicidade, eficiência e economia processual, bem como a razoável 
duração do processo;

CONSIDERANDO a atribuição da Administração Pública de 
impor modelos de comportamentos a seus agentes, com fim de manter 
a regularidade, em sua estrutura interna, na execução e prestação dos 
serviços públicos;
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CONSIDERANDO a aceitação do servidor e a conseguinte 
celebração do Termo de Conciliação em Audiência Prévia (fls. 24/26);

CONSIDERANDO o despacho de homologação de Termo de 
Conciliação em Audiência Prévia (fl. 28), de autoria deste subscritor, o 
qual decidiu pela homologação do Termo de Conciliação em Audiência 
Prévia celebrado com o servidor indicado;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Termo de Conciliação em Audiência Prévia 
celebrado com o servidor identificado pela matrícula nº 300291-5 em 
razão do suposto descumprimento de dever funcional, tendo o servidor 
se comprometido, dentre outras obrigações, a observar e cumprir o 
Estatuto da Polícia Civil do Estado do Tocantins (Lei nº 3.461/2019), 
especificamente quanto a seus deveres;

Art. 2º Registre-se, publique-se e intime-se, dando ciência ao 
servidor.

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

CUMPRA-SE.

Palmas - TO, 06 de Julho de 2022.

WANDERSON CHAVES DE QUEIROZ
Corregedor-Geral da Segurança Pública

PORTARIA COGER Nº 069, DE 06 DE JULHO DE 2022.

Homologa Termo de Conciliação em Audiência Prévia 
e dá outras providências.

O CORREGEDOR-GERAL DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 113, inciso III, 163 e 165, da 
Lei nº 3.461, de 25 de abril de 2019 (Estatuto dos Servidores da Polícia 
Civil do Estado do Tocantins).

CONSIDERANDO os autos do Termo de Conciliação em 
Audiência Prévia nº 007/2022, celebrado a fim de sanar suposta 
irregularidade noticiada por meio do Ofício n° 014/2022/SSP/ESPOL (SGD 
2022/31009/002899), oriunda Superintendência de Segurança Integrada, 
consistente na suposta consumação de bebida alcoólica caracterizado 
com camisa da Polícia Civil, durante o período de realização de Academia 
Itinerante, tendo como suposta autor o servidor policial civil identificado 
pela matrícula n° 433163-2, configurando, em tese, a prática da infração 
disciplinar prevista no art. 96, inciso II, da Lei n° 3.461/2019;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obediência 
aos princípios constitucionais, tais como legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, indisponibilidade e supremacia do interesse público, 
publicidade, eficiência e economia processual, bem como a razoável 
duração do processo;

CONSIDERANDO a atribuição da Administração Pública de 
impor modelos de comportamentos a seus agentes, com fim de manter 
a regularidade, em sua estrutura interna, na execução e prestação dos 
serviços públicos;

CONSIDERANDO a aceitação do servidor e a conseguinte 
celebração do Termo de Conciliação em Audiência Prévia (fls. 25/27);

CONSIDERANDO o despacho de homologação de Termo de 
Conciliação em Audiência Prévia (fl. 33), de autoria deste subscritor, o 
qual decidiu pela homologação do Termo de Conciliação em Audiência 
Prévia celebrado com o servidor indicado;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Termo de Conciliação em Audiência Prévia 
celebrado com o servidor identificado pela matrícula nº 433163-2 em 
razão do suposto descumprimento de dever funcional, tendo o servidor 
se comprometido, dentre outras obrigações, a observar e cumprir o 
Estatuto da Polícia Civil do Estado do Tocantins (Lei nº 3.461/2019), 
especificamente quanto a seus deveres;

Art. 2º Registre-se, publique-se e intime-se, dando ciência ao 
servidor.

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

CUMPRA-SE.

Palmas - TO, 06 de Julho de 2022.

WANDERSON CHAVES DE QUEIROZ
Corregedor-Geral da Segurança Pública

PORTARIA COGER Nº 070, DE 08 DE JULHO DE 2022.

O CORREGEDOR-GERAL DA SEGURANÇA PÚBLICA DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 129, da Lei 
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, (Estatuto dos Servidores da Polícia Civil 
do Estado do Tocantins) c/c o artigo 125, inciso VI, do Decreto n° 5.979, 
de 12 de agosto de 2019 (Regimento Interno da Secretaria da Segurança 
Pública do Estado do Tocantins) e o artigo 4º, inciso VI, do anexo único à 
Portaria SSP n° 1.050, de 19 de outubro de 2016 (Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado do Tocantins);

CONSIDERANDO as informações contidas no SGD 
2022/31009/063154, as quais informam que, o servidor público Policial 
Civil identificado pela matrícula funcional nº 79227-2, possui faltas 
injustificadas nos dias 16, 17, 23, 24, 30 de maio de 2022, bem como 
faltas injustificadas em outros dias, ato o qual, em tese, indica a prática 
da transgressão disciplinar prevista no artigo 98, inciso I, alínea “m” da 
Lei nº 3.461/2019;

CONSIDERANDO que a notícia de fato constitui a prova da 
materialidade e que estão presentes os indícios de autoria, pelo que 
é desnecessária a instauração de sindicância investigativa, podendo o 
sindicado exercer o contraditório e ampla defesa no curso do processo 
de natureza acusatória;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 
obediência aos princípios constitucionais administrativos explícitos e 
implícitos, tais como legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, indisponibilidade, supremacia do interesse público, publicidade, 
eficiência e economia processual, bem como a razoável duração do 
processo;

CONSIDERANDO a necessidade e importância da prestação 
dos serviços deste Órgão Correcional à sociedade;

CONSIDERANDO as normas constitucionais insculpidas no 
art. 5º, incisos LIII, LIV e LV, e no art. 37, todos da Constituição Federal, 
bem como o disposto no art. 179, caput, da Lei nº 3.461, de 25 de abril 
de 2019, que garantem ao imputado o direito ao devido processo legal 
e à ampla defesa;

CONSIDERANDO o poder-dever disciplinar da Administração 
Pública, que lhe confere a prerrogativa de apurar infrações e aplicar 
penalidades aos servidores públicos;

CONSIDERANDO que o servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, nos 
termos do art. 87, da Lei nº 3.461, de 25 de abril de 2019;

CONSIDERANDO o disposto no art. 178, §3º, da Lei nº 3.461, 
de 25 de abril de 2019, que trata da publicação do ato de instauração 
da sindicância no Diário Oficial ou boletim interno da Secretaria da 
Segurança Pública;

RESOLVE:

I - INSTAURAR SINDICÂNCIA DECISÓRIA Nº: 017/2022, para 
apurar a conduta do servidor Policial Civil - matrícula nº: 79227-2, em razão 
da suposta prática da transgressão disciplinar tipificada, em tese, no art. 98,  
inciso I, alínea “m”, da Lei n° 3.461/2019 (Estatuto dos Servidores da 
Policia Civil do Estado do Tocantins), e demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos;

II - Convocar RAFAEL SANTOS E SILVA, matrícula nº 11644540-1,  
Delegado de Polícia de Civil - Corregedor Adjunto, para, sob sua 
presidência, atuar no referido procedimento;

III - Determinar o prazo estabelecido no artigo 183, da Lei  
nº 3.461, de 25 de abril de 2019, para a conclusão da Sindicância 
Decisória;

IV - Dê-se ciência à Gerência de Gestão de Pessoas para as 
anotações cabíveis;

V - PUBLIQUE-SE.

Palmas - TO, 08 de julho de 2022.

WANDERSON CHAVES DE QUEIROZ
Corregedor-Geral da Segurança Pública
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ADAPEC

PORTARIA N° 181, DE 08 DE JULHO DE 2022.
Republicada para correção

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Tocantins - ADAPEC/TOCANTINS, no uso das suas atribuições legais e 
com fulcro no art. 2º, incisos XI e XIII, do Regimento Interno, aprovado 
pelo Decreto nº 3.481, de 1º de setembro de 2008, RESOLVE,

Art. 1º RESPONDER pela Unidade Local de Execução de 
Serviços de Araguatins o servidor RAFAEL MORAIS CARVALHO,  
nº funcional 11196068-2, CPF: XXX.XXX.643-57, Inspetor de Defesa 
Agropecuária, durante o período de férias do titular Ivalto Lázaro 
Pereira Júnior, nº funcional 926416-2, compreendido entre 04/07/2022 a 
23/07/2022 e 25/07/2022 a 03/08/2022.

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

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, ao 08 dia 
do mês de julho de 2022.

PAULO ANTONIO DE LIMA
Presidente

PORTARIA Nº 182, DE 08 DE JULHO DE 2022.

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado 
do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Regulamento, 
aprovado pelo Decreto nº 6.384, de 04 de janeiro de 2022 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 RAFAEL MORAIS 
CARVALHO, CPF nº XXX.XXX.643-57, Inspetor de Defesa Agropecuária, 
nº funcional 11196068-2, da Unidade Local de Execução de Serviços 
de Araguatins para a Delegacia Regional de Execução de Serviços de 
Araguatins - Barreira Fixa, a partir de 01/08/2022.

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, aos 08 
dias do mês de julho de 2022.

PAULO ANTONIO DE LIMA
Presidente

PORTARIA Nº 183, DE 08 DE JULHO DE 2022.

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado 
do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Regulamento, 
aprovado pelo Decreto nº 6.384, de 04 de janeiro de 2022 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, a servidora HENDRILLA SADINE 
ALVES BUCAR, CPF nº XXX.XXX.091-23, Assistente Especializado II, 
nº funcional 11831553-1, da Unidade Local de Execução de Serviços de 
Miranorte para a Gabinete da Presidência, a partir de 01/07/2022.

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, aos 08 
dias do mês de julho de 2022.

PAULO ANTONIO DE LIMA
Presidente

PORTARIA Nº 184, DE 11 DE JULHO DE 2022.

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 do Decreto  
Nº 6.084, de 14 de abril de 2020, com a Lei complementar nº 123/2006, 
ainda  em conformidade com o art. 117, da Lei nº 14.133, de 01.04.2021;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento de fiscal 
para todos os contratos públicos;

CONSIDERANDO que os atos de gestão devem sempre ser 
fiscalizados;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora DIANA FARIAS, matrícula funcional 
nº 1041738-1, como titular, para exercer o cargo de fiscal do seguinte 
contrato:

Art. 2º Contrato nº 012/2022 vinculado ao Processo  
nº 2022.34530.000027, firmado com a Empresa E.A.C. COSTA JUNIOR 
LTDA- ME, CNPJ Nº 36.118.557/0001-79.

Art. 3º São atribuições do Fiscal:

I - o 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 tomadas;

III - opinar sobre oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual;

IV - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade;

V - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado do previsto;

VI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações financeiras 
não liquidadas no exercício, visando a obtenção de reforço, cancelamento 
e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar;

VII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício o pedido de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

VIII - o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

IV - o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

X - o fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar 
decisão ou providência que ultrapasse sua competência;

XI - o fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de 
assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que 
deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para 
prevenir riscos na execução contratual;

XII - na hipótese da contratação de terceiro previsto, deverão 
ser observadas as seguintes regras:

• a empresa ou o profissional contratado assumirá 
responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das 
informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade 
e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;
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• a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade 
o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro 
contratado.

Art. 4° Designar o servidor ARMANDO OLIVEIRA SOARES, 
matrícula funcional nº 11708000-2 como suplente, pelo acompanhamento 
e fiscalização do citado contrato, nos impedimentos e afastamentos 
legais do titular.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
retroagindo seus efeitos à data da contratação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, aos 11 
dias do mês de julho de 2022.

PAULO ANTONIO DE LIMA
Presidente

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO N°: 011/2020
PROCESSO N°: 2020.34530.000055
LOCATÁRIO: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - ADAPEC/TO.
LOCADOR: DEIBSON MOREIRA DE ARAÚJO
OBJETO: Atualizar a dotação orçamentária para o exercício, a renovação 
contratual encontra-se alicerçado nos termos do que estabelece o art. 57 
da Lei 8.666/93.
O valor contratual será Reajustado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços) 
para o valor de R$ 836,98 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e 
oito centavos) mensais, totalizando.
R$ 10.043,76 (dez mil, quarenta e três reais e setenta e seis centavos) 
anual.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 34530 20 122 1148 4080 0000
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36
FONTE: 0759.
VIGÊNCIA: 01/07/2022 a 30/06/2023.
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2022.
SIGNATÁRIOS: PAULO ANTONIO DE LIMA - Presidente - ADAPEC/
TOCANTINS - Locatário
DEIBSON MOREIRA DE ARAÚJO - Locador/Proprietário.

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA:
ACORDANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO TOCANTINS ADAPEC/TO.
ACORDANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCÃO-TO
OBJETO: O presente termo de cooperação visa à conjunção de esforços 
entre os partícipes visando à implementação da extensão da Unidade 
Seccional de TABOCÃO - TO em razão da realocação definitiva pela 
Portaria 228, de 31 de julho de 2019, publicada no DOE 5.410, de 1° de 
agosto de 2019.
VALOR ACORDO: não há transferência de recursos
VIGÊNCIA: A partir de 05/07/2022 ate 31/12/2024
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2022.
SIGNATÁRIOS: PAULO ANTONIO DE LIMA - PRESIDENTE - ADAPEC/
TOCANTINS.
SIGNATÁRIOS: WAGNER TEIXEIRA DE FARIAS -

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA:
ACORDANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO TOCANTINS ADAPEC/TO.
ACORDANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO 
TOCANTINS-TO
OBJETO: O presente termo de cooperação visa à conjunção de esforços 
entre os partícipes visando à implementação da extensão da Unidade 
Seccional de SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO em razão da 
realocação definitiva pela Portaria 228, de 31 de julho de 2019, publicada 
no DOE 5.410, de 1° de agosto de 2019.
VALOR ACORDO: não há transferência de recursos
VIGÊNCIA: A partir de 04/07/2022 ate 31/12/2024
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2022.
SIGNATÁRIOS: PAULO ANTONIO DE LIMA - PRESIDENTE - ADAPEC/
TOCANTINS.
SIGNATÁRIOS: WANDERLEY SOUSA SANTOS.

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA:
ACORDANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO TOCANTINS ADAPEC/TO.
ACORDANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO-TO
OBJETO: O presente termo de cooperação visa à conjunção de esforços 
entre os partícipes visando à implementação da extensão da Unidade 
Seccional da ADAPEC de RIO SONO - TO em razão da realocação 
definitiva pela Portaria 228, de 31 de julho de 2019, publicada no DOE 
5.410, de 1° de agosto de 2019.
VALOR ACORDO: não há transferência de recursos
VIGÊNCIA: 11/07/2022 A 31/12/2024.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2022.
SIGNATÁRIOS: PAULO ANTONIO DE LIMA - PRESIDENTE - ADAPEC/
TOCANTINS.
SIGNATÁRIOS: ITAIR GOMES MARTINS.

AGETO

PORTARIA Nº 200/2022/AGETO, DE 08 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM, 
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV,  
da Constituição Estadual, e, ainda, nos termos dos autos do Processo 
Administrativo de nº 2021/38960/00906, RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR concessão de Adiantamento, de acordo 
com as especificações a seguir:

I - SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS:

Responsável: Maurício Pedro de Oliveira CPF: XXXX

Endereço: XXXX Bairro: XXXX

Cidade: Araguaína CEP: XXXX

Telefone Particular: XXXX Tel. Trabalho: XXXX

Cargo/Função Coordenador
Residência Rodoviária de Araguaína Matricula: 138001-1

II - PLANO DE APLICAÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTARIA NATUREZA DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR

(R$)

38960 26 122 1100 4495 33.90.30 Material de Consumo 24.000,00

38960 26 122 1100 4495 33.90.39 Serviços de terceiros   6.000,00

Total 30.000,00
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III - DO VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

IV - DO PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da disponibilização do limite no cartão coorporativo.

V - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) 
dias após a expiação do Prazo de Aplicação.

Parágrafo único. Ficam designados os servidores, José 
Hortêncio do Espírito Santo Barros, matrícula 421999 e Edna Rodrigues 
Beltrão, matrícula 716549, para constatar a veracidade e a legitimidade 
das despesas pagas com os recursos do adiantamento, por meio de 
carimbo no verso do documento comprobatório da despesa, atestando 
que o material foi recebido ou o serviço prestado.

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

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 08 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 201/2022/AGETO, DE 07 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM,  
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV,  
da Constituição Estadual, e, ainda, nos termos dos autos do Processo 
Administrativo de nº 2022/38960/00905, RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR concessão de Adiantamento, de acordo 
com as especificações a seguir:

I - SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS:

Responsável: Geraldo Majella Costa Andrade CPF: XXXX

Endereço: XXXX Bairro: XXXX

Cidade: Porto Nacional CEP: XXXX

Telefone Particular: XXXX Telefone Trabalho: XXXX

Cargo/Função: Coordenador da Residência de Porto Nacional Matrícula: 1212893-3

II - PLANO DE APLICAÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTARIA NATUREZA DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)

38960 26 122 1100 4495 33.90.30 Material de Consumo 24.500,00

38960 26 122 1100 4495 33.90.39 Serviços de terceiros 5.500,00

Total 30.000,00

III - DO VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

IV - DO PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da disponibilização do limite no cartão coorporativo.

V - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) 
dias após a expiação do Prazo de Aplicação.

Parágrafo único.  Ficam designados os servidores, Cecílio Pires 
Barros, matrícula 296706-1 e Erondina Alburquerque Bispo, matrícula 
403997-1, para constatar a veracidade e a legitimidade das despesas 
pagas com os recursos do adiantamento, por meio de carimbo no verso 
do documento comprobatório da despesa, atestando que o material foi 
recebido ou o serviço prestado.

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

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 07 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 202/2022/AGETO, DE 07 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM, 
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV,  
da Constituição Estadual, e, ainda, nos termos dos autos do Processo 
Administrativo de nº 2022/38960/00908, RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR concessão de Adiantamento, de acordo 
com as especificações a seguir:

I - SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS:

Responsável: Antônio Martins Pereira CPF: XXXX

Endereço: XXXX Bairro: XXXX

Cidade: Guaraí CEP: XXXX

Telefone Particular: XXXX Telefone Trabalho: XXXX

Cargo/Função: Coordenador da Residência Rodoviária de Guaraí Matrícula: 11641983-2

II - PLANO DE APLICAÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTARIA NATUREZA DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR

(R$)

38960 26 122 1100 4495 33.90.30 Material de Consumo 24.000,00

38960 26 122 1100 4495 33.90.39 Serviços de terceiros 6.000,00

Total 30.000,00

III - DO VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

IV - DO PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da disponibilização do limite no cartão coorporativo.

V - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) 
dias após a expiação do Prazo de Aplicação.

Parágrafo único.  Ficam designados os servidores, José Carlos 
Vila Nova, matrícula 318453 e Raimundo Nonato do Nascimento, matrícula 
223326, para constatar a veracidade e a legitimidade das despesas 
pagas com os recursos do adiantamento, por meio de carimbo no verso 
do documento comprobatório da despesa, atestando que o material foi 
recebido ou o serviço prestado.

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

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 07 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 203/2022/AGETO, DE 07 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM, 
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV,  
da Constituição Estadual, e, ainda, nos termos dos autos do Processo 
Administrativo de nº 2022/38960/00909, RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR concessão de Adiantamento, de acordo 
com as especificações a seguir:

I - SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS:

Responsável: Eurípedes Fernandes Cunha CPF: XXXX

Endereço: XXXX Bairro: XXXX

Cidade: Gurupi CEP: XXXX

Telefone Particular: XXXX Telefone Trabalho: XXXX

Cargo/Função: Coordenador da Residência Rodoviária de Gurupi Matricula: 635616-1



ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 20226127DIÁRIO OFICIAL   No59

II - PLANO DE APLICAÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTARIA NATUREZA DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR

(R$)

38960 26 122 1100 4495 33.90.30 Material de Consumo 22.000,00

38960 26 122 1100 4495 33.90.39 Serviços de terceiros 8.000,00

Total 30.000,00

III - DO VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

IV - DO PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da disponibilização do limite no cartão coorporativo.

V - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) 
dias após a expiação do Prazo de Aplicação.

Parágrafo único. Ficam designados os servidores, Antônio 
Pereira Noleto, matrícula 177468-3 e Devair José Teixeira, matrícula 
265205-1, para constatar a veracidade e a legitimidade das despesas 
pagas com os recursos do adiantamento, por meio de carimbo no verso 
do documento comprobatório da despesa, atestando que o material foi 
recebido ou o serviço prestado.

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

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 07 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 204/2022/AGETO, DE 07 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM,  
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e 
IV, da Constituição Estadual, e, ainda, nos termos dos autos do Processo 
Administrativo de nº 2022/38960/00907, RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR concessão de Adiantamento, de acordo 
com as especificações a seguir:

I - SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS:

Responsável: Osvaldo Sousa Brito CPF: XXXX

Endereço: XXXX Bairro:  XXXX

Cidade: Tocantinópolis CEP: XXXX

Telefone Particular: XXXX Telefone Trabalho: XXXX

Cargo/Função: Coordenador da Residência de Tocantinópolis Matrícula:  11764511-1

II - PLANO DE APLICAÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTARIA NATUREZA DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR

(R$)

38960 26 122 1100 4495 33.90.30 Material de Consumo 25.000,00

38960 26 122 1100 4495 33.90.39 Serviços de terceiros 5.000,00

Total 30.000,00

III - DO VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

IV - DO PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da disponibilização do limite no cartão coorporativo.

V - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) 
dias após a expiação do Prazo de Aplicação.

Parágrafo único. Ficam designados os servidores, Luis Mar da 
Silva Santos, matrícula 534113-1 e Luciel Campos de Jesus, matrícula 
1001230-1, para constatar a veracidade e a legitimidade das despesas 
pagas com os recursos do adiantamento, por meio de carimbo no verso 
do documento comprobatório da despesa, atestando que o material foi 
recebido ou o serviço prestado.

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

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 07 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 205/2022/AGETO, DE 07 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM, 
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV,  
da Constituição Estadual, e, ainda, nos termos dos autos do Processo 
Administrativo de nº 2022/38960/00910, RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR concessão de Adiantamento, de acordo 
com as especificações a seguir:

I - SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS:

Responsável: Leandro Nascimento de Araújo CPF: XXXX

Endereço: XXXX Bairro: XXXX

Cidade: Dianópolis CEP: XXXX

Telefone Particular: XXXX Telefone Trabalho: XXXX

Cargo/Função: Coordenador
Residência Rodoviária de Dianópolis Matricula: 1059009

II - PLANO DE APLICAÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTARIA NATUREZA DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR

(R$)

38960 26 122 1100 4495 33.90.30 Material de Consumo 20.000,00

38960 26 122 1100 4495 33.90.39 Serviços de terceiros 10.000,00

Total 30.000,00

III - DO VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

IV - DO PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da disponibilização do limite no cartão coorporativo.

V - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) 
dias após a expiação do Prazo de Aplicação.

Parágrafo único. Ficam designados os servidores, Adélcio Tito 
Costa, matrícula 181770 e Carlos dos Reis Parente, matrícula 475510, 
para constatar a veracidade e a legitimidade das despesas pagas com os 
recursos do adiantamento, por meio de carimbo no verso do documento 
comprobatório da despesa, atestando que o material foi recebido ou o 
serviço prestado.

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

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 07 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente
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PORTARIA Nº 206/2022/AGETO, DE 07 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM,  
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV,  
da Constituição Estadual, e, ainda, nos termos dos autos do processo 
administrativo de nº 2022/38960/00911, RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR concessão de Adiantamento, de acordo 
com as especificações a seguir:

I - SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS:

Responsável: Fabrício Carvalho Corrêa CPF: XXXX

Endereço: XXXX Bairro:  XXXX

Cidade: Paraíso CEP: XXXX

Telefone Particular: XXXX Telefone Trabalho: XXXX

Cargo/Função: Engenheiro Civil Matricula: 11222964-7

II - PLANO DE APLICAÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTARIA NATUREZA DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR

(R$)

38960 26 122 1100 4495 33.90.30 Material de Consumo 22.000,00

38960 26 122 1100 4495 33.90.39 Serviços de terceiros 8.000,00

Total 30.000,00

III - DO VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

IV - DO PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da disponibilização do limite no cartão coorporativo.

V - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) 
dias após a expiação do Prazo de Aplicação.

Parágrafo único. Ficam designados os servidores, Sônia Maria 
Martins Campos, matrícula 8175253 e Wisley Alves dos Santos, matrícula 
8175853, para constatar a veracidade e a legitimidade das despesas 
pagas com os recursos do adiantamento, por meio de carimbo no verso 
do documento comprobatório da despesa, atestando que o material foi 
recebido ou o serviço prestado.

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

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 07 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

PORTARIA AGETO Nº 207/2022, DE 11 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM,  
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV,  
da Constituição Estadual, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sem 
prejuízo de suas funções, conduzirem veículos oficiais desta Agência:

RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA DE PARAÍSO DO TOCANTINS

ITEM NOME SERVIDOR MATRÍCULA FUNCIONAL

01 CARLINDOMAR DIAS FERREIRA 559389-5

02 PAULO GEOVANI GOMES RIBEIRO 11801450-1

03 REGINALDO ROLINS DA SILVA 11677970-2

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo, porém os seus efeitos ao dia 30/06/2022.

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 11 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

PORTARIA AGETO Nº 208/2022, DE 12 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM,  
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV,  
da Constituição Estadual, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR como fiscal do Contrato nº 02/2019, 
firmado com a empresa: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, como titular 
o Engenheiro Celso de Oliveira, Matrícula Funcional nº 1186418-4 e 
Registro Profissional - CREA nº 205371/D-TO, tendo como suplente 
a Engenheira Tatiana Coelho Costa, Matrícula Funcional nº 892479 e 
Registro Profissional - CREA nº 205372D-TO, para fiscalizar a execução 
de Obras de Reabilitação e Manutenção de Rodovias Estaduais com 
Base no Desempenho - Crema II - Lote 7 (R6) - Integrante do PDRIS.

Art. 2º São atribuições do Fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - anotar em registro próprio as irregularidades encontradas, 
as providências que determinou e o resultado das medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual;

IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos Órgãos de controle 
Interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual.

Art. 3º Esta Portaria revoga a PORTARIA AGETO Nº 071, de 
05 de abril de 2019, publicada no DOE nº 5.337, de 11 de abril de 2019 
e entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 
dia 11/07/2022.

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 12 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

PORTARIA AGETO Nº 209/2022, DE 12 DE JULHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, nomeado através do Ato nº 1.350 - NM,  
Diário Oficial nº 5.958, de 03 de novembro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV,  
da Constituição Estadual, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR como fiscal do Contrato nº 09/2019, 
firmado com a empresa: CONSORCIO CREMA PARAÍSO, como titular 
o Engenheiro Celso de Oliveira, Matrícula Funcional nº 1186418-4 e 
Registro Profissional - CREA nº 205371/D-TO, tendo como suplente 
a Engenheira Tatiana Coelho Costa, Matrícula Funcional nº 892479 e 
Registro Profissional - CREA nº 205372D-TO, para fiscalizar a execução 
de obras de Reabilitação e Manutenção de Rodovias Estaduais com 
Base no Desempenho - Crema II - Lote 8 (R1-R7) - Integrante do PDRIS

Art. 2º São atribuições do Fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - anotar em registro próprio as irregularidades encontradas, 
as providências que determinou e o resultado das medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual;

IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos Órgãos de controle 
Interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual.

Art. 3º Esta Portaria revoga a PORTARIA AGETO Nº 071, de 
05 de abril de 2019, publicada no DOE nº 5.337, de 11 de abril de 2019 
e entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 
dia 11/07/2022.

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS, 
aos 12 dias do mês de julho de 2022.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente
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EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2022/38960/000399
PARTÍCIPES: Governo do Estado do Tocantins, representado pela 
Agência Tocantinense de Transporte e Obras - AGETO e o Serviço Social 
do Transporte - SEST/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
- SENAT
OBJETO: Termo de Cooperação que entre si celebram o Estado do 
Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras 
- AGETO e o SEST/SENAT, visando estabelecer procedimentos de 
cooperação técnico-administrativa 
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses

EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRAZO

PROCESSO Nº 2021/38961/002;
CONVÊNIO: 001/2020;
CONCEDENTE: Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO;
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miranorte do Tocantins - TO;
OBJETO: Execução de Lama asfáltica para recuperação da malha viária 
no município de Miranorte - TO;
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: O presente convênio entra 
em vigor a partir da data de assinatura, com prazo de vigência de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias;
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 247.122,78 (Duzentos e quarenta e sete mil, 
cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos.) Sendo R$ 246.250,00 
(Duzentos e quarenta e seis mil, e duzentos e cinquenta reais), da 
CONCEDENTE, e R$ 872,78 (Oitocentos e setenta e dois reais, e setenta 
e oito centavos) do CONVENENTE, a título de contrapartida financeira, 
que será liberado em conformidade com o “Plano de Trabalho” que fará 
parte integrante deste instrumento;
RECURSOS: As despesas do presente convênio correrão a conta da 
dotação orçamentária 38960 26 782 1152 4026, natureza de despesa 
4.4.40.42 - subitem: 48, fonte 0104 (emenda parlamentar), recursos 
oriundos do Tesouro do Estado do Tocantins, através da Agencia 
Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO;
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO: 16/07/2020;
DATA DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 09/07/2023;
SIGNATÁRIOS: Marcio Pinheiro Rodrigues - Concedente
Antônio Carlos Martins Reis - Convenente.

EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO

PROCESSO Nº 2020/38960/000234
CONCEDENTE: Governo do Estado do Tocantins
INTERVENIENTE: Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bandeirantes - TO.
OBJETO: Prorrogação da Vigência Contratual do Termo de Cooperação 
que trata da disponibilização de equipamentos para realização de serviços 
de conservação das estradas vicinais do Município de Bandeirantes - TO.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DE ASSINATURA: 29/06/2022;
SIGNATÁRIOS: Márcio Pinheiro Rodrigues/José Mário Zambon Teixeira

AEM

PORTARIA Nº 50, DE 07 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre a atribuição de função de servidor e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO 
DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS (AEM/TO), no uso das suas atribuições legais conferidas 
pelo o art. 42, II, da Constituição Estadual, e pela Lei nº 2.812, de 27 
de dezembro de 2013, pelo Ato nº 196 - NM, de 01 de Fevereiro de 
2019, bem como pelo art. 8º, da PORTARIA/AEM/TO Nº 171, de 18 de 
dezembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora LARISSA DE CARVALHO AMARAL, 
CPF nº 010.XXX.XXX-60, para sem prejuízo de suas atribuições, exercer a 
função de Coordenadora de Apoio Institucional, Gabinete da Presidência, 
da AEM/TO.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir do dia 07 de julho de 2022.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA DE METROLOGIA, 
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO 
ESTADO DO TOCANTINS (AEM/TO), Órgão Delegado do INMETRO, 
em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de julho 
do ano de 2022.

RÉRISON ANTONIO CASTRO LEITE
Presidente

ATI

PORTARIA ATI Nº 65/2022/GABPRES/ATI, DE 11/07/2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no art. 42,  
§1º, incisos I e IV, da Constituição Estadual, c/c o art. 10, parágrafo único, 
inciso II, da Lei 3.421, de 8 de março de 2019, e art. 37, §1º e §2º, da Lei  
1.818, de 23 de agosto de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o Servidor ARNONE HIGA DE FIGUEIREDO, 
Técnico em Informática, Matrícula Funcional n° 90314-5, para ter exercício 
junto à CIRETRAN do Município de Miracema do Tocantins, na área 
de Tecnologia da Informação, bem como atender as demandas nos 
demais órgãos da administração pública direta e indireta do Executivo, 
na localidade estabelecida, conforme Termo de Cooperação Técnica  
(SGD Nº 2022/26819/004615), até o dia 31 de dezembro de 2022.

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

Gabinete do Presidente da Agência de Tecnologia da Informação, 
em Palmas, aos 11 de julho de 2022.

WANDERLEY JOSÉ SILVA JÚNIOR
Presidente da Agência de Tecnologia da Informação

PORTARIA ATI Nº 66/2022/GABPRES/ATI, DE 12/07/2022.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no art. 42,  
§1º, incisos I e IV, da Constituição Estadual, c/c o art. 10, parágrafo único, 
da Lei 3.421, de 8 de março de 2019, e art. 37, §1º e §2º, da Lei 1.818, 
de 23 de agosto de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a Servidora JANAYNA ALVES ROCHA, 
Número Funcional 1288270-1, Gerente de Atendimento aos Usuários-
SERVICE DESK, para responder pela Diretoria de Suporte e Serviços - DSS,  
durante os impedimentos ou afastamentos de seu titular HIRAM 
MELCHIADES TORRES GOMES SOBRINHO, Número Funcional 75362-2,  
no período de 18 julho a 05 de agosto de 2022.

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

Gabinete do Presidente da Agência de Tecnologia da Informação, 
em Palmas, aos 12 de julho de 2022.

WANDERLEY JOSÉ SILVA JÚNIOR
Presidente da Agência de Tecnologia da Informação
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TOCANTINS PARCERIAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E 
PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ/MF Nº 17.579.560/0001- 45 - NIRE Nº 17300003221

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho de Administração da Companhia 
Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do 
Tocantins - TOCANTINS PARCERIAS, no uso de suas atribuições 
legais, vem convocar os Acionistas desta Companhia, para Reunião 
Extraordinária a realizar-se no dia 21 de julho de 2022, às 16:30hs, na 
sede da Companhia, em 1ª chamada com Quórum Estatutário, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 

1) Integralização de Capital Social; 
2) Alteração do Estatuto Social; 
3) Outros assuntos de interesse da Companhia. 

Palmas - TO, 13 de julho de 2022. 

Vanessa Cristina Chement Dutra Cardoso
Presidente do Conselho de Administração

DETRAN

PORTARIA Nº 462/2022/GABPRES.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO ESTADO DO TOCANTINS - 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 1.392 - NM, de 11 de novembro 
de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.964.

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 16 (dezesseis) dias de férias no período de 
04 de julho a 19 de julho 2022, para o servidor Maurício Goulart Ferreira, 
nº funcional 841307-3, referente ao período aquisitivo de 27/11/2019 a 
26/11/2020, previsto para o período de 01/04/2022 a 30/04/2022, suspensa 
através da PORTARIA/Nº 01/2022/GABPRES/GGDP, de 06 de abril de 
2022, publicada no DOE nº 6.067, de 11 de abril de 2022.

Gabinete do Presidente do Detran/TO, em Palmas, aos 11 dias 
do mês de julho de 2022.

PAULO ROBERTO MELO DE CASTRO NOGUEIRA
Presidente do Detran/TO

IGEPREV

PORTARIA N° 913, DE 24 DE JUNHO DE 2022.
Republicada para correção

Dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição 
da segurada Maria America dos  Prazeres Carvalho.

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. 34, I, II e IV; no art. 50; 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, §1°, III, 
“a”, §§2°, 3°, 8° e 17, da Constituição Federal de 1988 e no art. 1°, e 
respectivos parágrafos da Lei Federal n° 10.887/2004;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à segurada MARIA AMERICA DOS 
PRAZERES CARVALHO, matrícula nº 5081871, Auxiliar de Enfermagem, 
Padrão III, Referência L, 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 pela média aritmética simples, no valor de R$ 2.546,27, 
reajustado pelo RPPS-TO e custeado pelo Plano Financeiro, em razão 
de ter cumprido os requisitos exigidos por Lei, com base no que consta 
do Processo nº 2021.04.214419P.

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

SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA
Presidente

NATURATINS

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 016/2022

PROCESSO Nº 2022/40319/039960 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 016/2022 - REF: Termo de doação que entre si 
celebram o Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS (DOADOR) e 
a Associação Comunidade Educacional da Escola Municipal Lúcia Sales 
Pereira Ramos (DONATÁRIO).
OBJETO: O presente Termo tem por objeto Proceder à doação de: 
60 (sessenta) unidades de estacas, em conformidade com o Parecer 
de Avaliação de Bens Apreendidos n° 013/2022. VIGÊNCIA: O prazo 
para o cumprimento das obrigações constantes neste Termo será o 
previsto no art. 5°, parágrafo único, da IN n° 03, de 21 de outubro de 
2009. SIGNATÁRIOS: Presidente do Instituto Natureza do Tocantins -  
NATURATINS (DOADOR). Diretora da Escola Municipal Lúcia Sales - 
(DONATÁRIO). Palmas - TO, 11 de maio de 2022.

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 017/2022

PROCESSO Nº 2022/17019/018863 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 017/2022 - REF: Termo de doação que entre si 
celebram o Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS (DOADOR) e 
a Secretaria de Cidadania e Justiça (DONATÁRIO).
OBJETO: O presente Termo tem por objeto Proceder à doação de: 
30 (trinta) unidades de vigotas, 40 (quarenta) unidades de caibros, 04 
(quatro) unidades de tábuas e 109 (cento e nove) unidades de ripas, 
em conformidade com o Parecer de Avaliação de Bens Apreendidos 
n° 014/2022. VIGÊNCIA: O prazo para o cumprimento das obrigações 
constantes neste Termo será o previsto no art. 5°, parágrafo único, da 
IN n° 03, de 21 de outubro de 2009. SIGNATÁRIOS: Presidente do 
Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS (DOADOR). Secretário 
da Secretaria da Cidadania e Justiça - (DONATÁRIO). Palmas - TO, 23 
de maio de 2022.

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 018/2022

PROCESSO Nº 2022/20329/010683 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 018/2022 - REF: Termo de doação que entre si 
celebram o Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS (DOADOR) e 
a Universidade Estadual do Tocantins - Unitins (DONATÁRIO).
OBJETO: O presente Termo tem por objeto Proceder à doação de: 
100 (cem) unidades de estacas, 04 (quatro) unidades de mourão,  
50 (cinquenta) unidades de feixes de ripa e 30 (trinta) metros de vigotas, 
em conformidade com o Parecer de Avaliação de Bens Apreendidos 
n° 015/2022. VIGÊNCIA: O prazo para o cumprimento das obrigações 
constantes neste Termo será o previsto no art. 5°, parágrafo único, da  
IN n° 03, de 21 de outubro de 2009. SIGNATÁRIOS: Presidente do Instituto 
Natureza do Tocantins - NATURATINS (DOADOR). Reitor da Universidade 
Estadual do Tocantins (DONATÁRIO). Palmas - TO, 23 de maio de 2022.
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EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 019/2022

PROCESSO Nº 2022/40319/043639 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 019/2022 - REF: Termo de doação que entre si 
celebram o Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS (DOADOR) e 
o Instituto da Misericórdia (DONATÁRIO).
OBJETO: O presente Termo tem por objeto Proceder à doação de: 150 
(cento e cinquenta) metros de caibros e 150 (cento e cinquenta) metros 
de vigotas, em conformidade com o Parecer de Avaliação de Bens 
Apreendidos n° 016/2022. VIGÊNCIA: O prazo para o cumprimento das 
obrigações constantes neste Termo será o previsto no art. 5°, parágrafo 
único, da IN n° 03, de 21 de outubro de 2009. SIGNATÁRIOS: Presidente 
do Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS (DOADOR). Presidente 
do Instituto da Misericórdia (DONATÁRIO). Palmas - TO, 23 de maio de 
2022.

ITERTINS

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2022/GP,
 DE 06 DE JULHO DE 2022.

O Presidente do Instituto de Terras do Estado do Tocantins, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 29, inciso II, do Decreto 6.407, 
de 18 de fevereiro de 2022;

Considerando a necessidade de aquisição de material de 
consumo - aquisição de gás liquefeito de petróleo GLP - (gás de cozinha 
- recarga/troca de botijões modelo P13) para atender a demanda deste 
Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS;

Considerando que os preços ofertados estão compatíveis com 
o mercado local, de acordo com as cotações realizadas pelo Setor de 
Compras da Gerência Geral de Administração, conforme os orçamentos/
propostas anexas ao processo administrativo, sendo posteriormente 
lançado, para ampla divulgação, no Sistema de Compras do Poder 
Executivo - SIGA/COMPRA DIRETA, com a finalidade de apurar o melhor 
preço para a administração;

Considerando que não se trata de parcelas de uma mesma 
compra e/ou serviços, e;

Considerando, ainda, as demais informações constantes do 
Processo Administrativo nº 2022/34510/000061,

RESOLVE:

Art. 1° Dispensar a licitação em favor da Empresa: KG FERRAZ 
EIRELI ME, CNPJ: 22.460.102/0001-22, item de nº: 1; no valor total de  
R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais), com fundamento no inciso II,  
do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/204, de 01 de abril de 2021 e 
alterações vigentes.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor e produz efeitos na data de 
sua publicação.

Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Estado do 
Tocantins, em Palmas - TO, aos 06 dias do mês de julho de 2022.

Robson Moura Figueiredo
Presidente do ITERTINS

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2022/GP, 
DE 11 DE JULHO DE 2022.

O Presidente do Instituto de Terras do Estado do Tocantins, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 29, inciso II,do Decreto 6.407, de 
18 de fevereiro de 2022;

Considerando a necessidade de aquisição de 2(dois) kits de 
automação com serviço de instalação para portão eletrônico para atender 
as necessidades deste Instituto de Terras;

Considerando que a aquisição desses materiais trará melhor 
funcionabilidade na circulação dos servidores públicos e população que 
buscam o atendimento nesta Autarquia;

Considerando que os preços ofertados estão compatíveis com 
o mercado local, de acordo com as cotações realizadas pelo Setor de 
Compras da Gerência Geral de Administração, conforme os orçamentos/
propostas anexas ao processo administrativo, sendo posteriormente 
lançado, para ampla divulgação, no Sistema de Compras do Poder 
Executivo - SIGA/COMPRA DIRETA, com a finalidade de apurar o melhor 
preço para a administração;

Considerando que não se trata de parcelas de uma mesma 
compra e/ou serviços, e;

Considerando, ainda, as demais informações constantes do 
Processo Administrativo nº 2022/34510/000060,

RESOLVE:

Art. 1° Dispensar a licitação em favor da empresa: JS EVENTOS 
LTDA, CNPJ: 24.448.632/0001-80, item de nº: 1, no valor total de  
R$ 4.896,66 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e 
seis centavos); com fundamento no inciso II, do art. 75, da Lei Federal  
nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021 e alterações vigentes.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor e produz efeitos na data de 
sua publicação.

Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Estado do 
Tocantins, em Palmas - TO, aos 11 dias do mês de julho de 2022.

Robson Moura Figueiredo
Presidente do ITERTINS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

PROCESSO nº: 2022/34510/000060
NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00244
UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO 
TOCANTINS - ITERTINS.
CREDOR: JS EVENTOS LTDA - CNPJ: 24.448.632/0001-80
OBJETO: Aquisição de 2 (dois) kits de automação para portão, com serviço 
de instalação, para atender as necessidades deste Instituto de Terras.
VALOR DO EMPENHO: R$ 4.896,66 (quatro mil, oitocentos e noventa e 
seis reais e sessenta e seis centavos).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21.126.1100.4202
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30
FONTE(S) DE RECURSOS: 7990000240
DETALHAMENTO DA(S) FONTE(S): 666666
AMPARO LEGAL: art. 75, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
DATA DO EMPENHO: 27/06/2022
ASSINADA POR: JELCIANE DA SILVA ZAMBRANO - Gerente de 
Execução Orçamentário Financeira e Contábil e ROBSON MOURA 
FIGUEIREDO LIMA Presidente - ITERTINS.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

PROCESSO nº: 2022/34510/000061
NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00251
UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO 
TOCANTINS - ITERTINS.
CREDOR: KG FERRAZ EIRELI  ME - CNPJ: 22.460.102/0001-22
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, sendo recarga de gás 
liquefeito de petróleo - GPL, em botijões mod. P13, para atender as 
necessidades deste Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS.
VALOR DO EMPENHO: R$ 771,00 (setecentos e setenta e um  reais).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21.122.1100.4202
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30
FONTE(S) DE RECURSOS: 7990000240
DETALHAMENTO DA(S) FONTE(S): 666666
AMPARO LEGAL: art. 75, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
DATA DO EMPENHO: 11/03/2022
ASSINADA POR: JELCIANE DA SILVA ZAMBRANO, Gerente de 
Execução Orçamentário, Financeira e Contábil e ROBSON MOURA 
FIGUEIREDO LIMA Presidente - ITERTINS.
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

PROCESSO nº: 2022/34510/000065
NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00211
UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO 
TOCANTINS - ITERTINS.
CREDOR: PREMOLD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI - CNPJ: 13.128.777/0001-88
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, sendo marcos de 
concreto e plaquetas fundida/maciça topográfica para identificação de 
georreferenciamento para atender as necessidades da Gerencia de 
Georreferenciamento do Instituto de Terras do Estado do Tocantins - 
ITERTINS.
VALOR DO EMPENHO: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21.122.1100.4202
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30
FONTE(S) DE RECURSOS: 7990000240
DETALHAMENTO DA(S) FONTE(S): 666666
AMPARO LEGAL: art. 75, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
DATA DO EMPENHO: 20/06/2022
ASSINADA POR: JELCIANE DA SILVA ZAMBRANO - Gerente de 
Execução Orçamentário Financeira e Contábil e ROBSON MOURA 
FIGUEIREDO LIMA Presidente - ITERTINS.

JUCETINS

PORTARIA Nº 89/2022.

O Ordenador de Despesas, Sr. JOSÉ ANIBAL RODRIGUES 
ALVES LAMATTINA, brasileiro, RG n° xx89 SSP/TO, Presidente 
desta Autarquia, assim designado nos termos do Ato Governamental  
Nº 1.254 - NM, de 30 de maio de 2022, e no uso de suas atribuições e 
na conformidade do Processo Nº 2022 20570 000108.

Resolve:

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

1. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DE 
RECURSOS:

Responsável: GHEYSA COSTA MARTINS CPF: XXX.XXX.XX3-34

Endereço: XXX Bairro: Plano Diretor Sul

Cidade: Palmas - TO CEP.: 77.000 - 000

Telefone/Particular: XXX-XXXX Telefone/Trabalho: 063 32184809

Cargo/Função:  Gerente Geral de Administração Matrícula: 1070860-5

1.1 PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação Orçamentária Natureza da Despesa Especificação Valor

20570 04 122 1100 4194
33.90.30 Material de Consumo 500,00

33.90.39 O.S.T. - Pessoa Jurídica 1.000,00

20570 23 1261 1000 4265 33.90.40 Serviço de TIC 500,00

TOTAL 2.000,00 

1.2 Valor do Adiantamento: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: Fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da disponibilização do limite no Cartão 
Corporativo.

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

4. Fica designada a servidora MARIA RAIMUNDA CARNEIRO 
matrícula 570580-10, para constatar e atestar a veracidade e a 
legitimidade das despesas pagas com os recursos do adiantamento por 
meio de carimbo no verso do documento comprobatório da despesa, 
atestando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado.

Palmas-TO, 07 de julho de 2022.

JOSÉ ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA
PRESIDENTE 

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 2022/20570/000020
CONTRATO: 11/2022
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS
CONTRATADO: RC CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
CNPJ Nº: 06.015.659/0001-06
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de material 
de consumo - material de limpeza, higiene e material de copa e cozinha, 
para suprir as necessites da junta Comercial do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 134,40 (cento e trinta e quatro reais e quarenta 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa resultante desta aquisição 
correrá à conta de dotação orçamentária consignada no Programa  
nº 20570 04 122 1100 4194, elemento de despesa nº 33.90.30, Fonte de 
Recurso nº 1.799.0000.240666666.
VIGÊNCIA: O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos 
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura, ou até a 
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme 
disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021.
DATA DE ASSINATURA: 08/07/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
SIGNATÁRIOS: JOSÉ ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA - 
Presidente JUCETINS, Contratante.
RENATO DA SILVA BARRETO JUNIOR - representante da Empresa  RC 
CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 2022/20570/000020
CONTRATO: 12/2022
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS
CONTRATADO: VEGAS COM. LTDA
CNPJ Nº: 27.384.665/0001-00
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de material 
de consumo - material de limpeza, higiene e material de copa e cozinha, 
para suprir as necessites da junta Comercial do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 1.675,75 (mil seiscentos e setenta e cinco reais e 
setenta e cinco centavos),
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa resultante desta aquisição 
correrá à conta de dotação orçamentária consignada no programa  
nº 20570 04 122 1100 4194, elemento de despesa nº 33.90.30, Fonte de 
Recurso nº 1.799.0000.240666666.
VIGÊNCIA: O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos 
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura, ou até a 
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme 
disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021.
DATA DE ASSINATURA: 08/07/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
SIGNATÁRIOS: JOSÉ ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA - 
Presidente JUCETINS, Contratante.
ERICK PEREIRA VEIGA - representante da Empresa  VEGAS COM. LTDA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 2022/20570/000020
CONTRATO: 13/2022
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS
CONTRATADO: PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA-ME
CNPJ Nº: 17.069.189/0001-71
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de material 
de consumo -  material de limpeza, higiene e material de copa e cozinha, 
para suprir as necessites da junta Comercial do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 2.602,68 (dois mil, seiscentos e dois reais e sessenta 
e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa resultante desta aquisição 
correrá à conta de dotação orçamentária consignada no programa  
nº 20570 04 122 1100 4194, elemento de despesa nº 33.90.30, Fonte de 
Recurso nº 1.799.0000.240666666.
VIGÊNCIA: O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos 
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura, ou até a 
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme 
disposto no art. 105, da Lei nº 14.133/2021.
DATA DE ASSINATURA: 11/07/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
SIGNATÁRIOS: JOSÉ ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA - 
Presidente JUCETINS, Contratante.
JACKSON GOMES XAVIER - representante da Empresa  PALMAS 
ATACADO DE EMBALAGENS LTDA-ME
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EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 2022/20570/000020
CONTRATO: 15/2022
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS
CONTRATADO: META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ Nº: 28.294.453/0001-97
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de material 
de consumo - material de limpeza,higiene material de copa e cozinha, 
para suprir as necessidades da Junta Comercial do Estado do Tocantins 
- JUCETINS, conforme especificações e quantidades descritas no Termo 
de Referência nº 05/2022/ADM (SGD 2022.20579.000710).
VALOR TOTAL: R$ 9.125,55 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa resultante desta aquisição 
correrá à conta de dotação orçamentária consignada no programa  
nº 20570 04 122 1100 4194, elemento de despesa nº 33.90.30, Fonte de 
Recurso nº 1.799.0000.240666666.
VIGÊNCIA: O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos 
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura, ou até a 
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme 
disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo do prazo de 
validade.
DATA DE ASSINATURA: 11/07/2022.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação.
SIGNATÁRIOS: JOSÉ ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA - 
Presidente JUCETINS, Contratante.
FELIPE RIBEIRO DA SILVA - representante da Empresa META COM. DE 
EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA - Contratada.

EXTRATO DE TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPÉCIE: TERMO DE COOPERAÇÃO que entre si celebram a JUNTA 
COMERCIAL DO TOCANTINS - JUCETINS e a SECRETÁRIA DO 
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETAS/TO.
OBJETO: A liberação do acesso ao sistema de conveniadas dentro do 
Portal SIMPLIFICA TOCANTINS, o portal de informações da JUCETINS, 
para visualização de cadastro e dos atos digitalizados, viabilizando o 
acesso a informações das empresas registradas no Tocantins.
VIGÊNCIA: O Termo de Cooperação Técnica terá vigência de 5 anos, 
contados da sua publicação.
ASSINADO: Em 7 de julho de 2022, por José Aníbal Rodrigues Alves 
Lamattina, Presidente da Junta Comercial do Estado do Tocantins, e por 
Zorivan Monteiro de Castro Soares, Secretário Executivo da SETAS/TO

UNITINS

PORTARIA/UNITINS/Nº 336/2022/GABREITOR, 
DE 28 DE JUNHO DE 2022.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o ATO Nº 820 - NM, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.667, de 18 de agosto de 2020 
e na conformidade da Lei nº 3.124/2016 e do artigo 10, inciso III, do 
Estatuto desta Universidade, consubstanciado pelo que consta da Medida 
Provisória nº 13/2022,

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 13, de 28 de junho 
de 2022, que promoveu alterações na Estrutura Organizacional da 
Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, conforme publicação 
constante da fl. 2, da edição 6118, do Diário Oficial do Estado, vindo a 
termo a necessidade de regularização e adequação da nomenclatura de 
cargos de provimento em comissão desta Universidade.

RESOLVE:

Art. 1º REGULARIZAR E ADEQUAR a nomenclatura dos 
cargos comissionados especificados abaixo, ocupados por servidores da 
Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, conforme quadro a seguir.

Coordenador de Produção - CDAI-1

Ord. Servidor Matrícula

1 Rosiane Maria Jerônimo 830028

Coordenador de TV e Jornalismo - CDAI-1

Ord. Servidor Matrícula

1 José Augusto do Nascimento 830029

Art. 2º Permanecem INALTERADAS as demais informações 
referentes à data da posse, de exercício, e à contagem do período 
aquisitivo de férias e décimo terceiro salário, bem como, ao valor do 
vencimento atinente a nomeação no cargo de provimento em comissão 
do vínculo inicial do servidor.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, com 
efeitos a partir de 28 de junho de 2022.

GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
TOCANTINS - UNITINS, em Palmas - TO, aos 08 dias do mês de julho 
do ano de 2022.

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
Reitor

PORTARIA/UNITINS/Nº 341/2022/GABREITOR, 
DE 08 DE JULHO DE 2022.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o ATO Nº 820 - NM, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.667, de 18 de agosto de 2020, 
e na conformidade do artigo 10, inciso III, do Estatuto desta Universidade 
c/c o artigo 86, da Lei Nº 1.818/2007, e pelo que consta na PORTARIA/
CCI/N°1243/RVG,

RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER, em razão da revogação da cessão, 
publicada no Diário Oficial do Estado Ed. 6118, o gozo das férias da servidora 
LUCIANA FAGUNDES BASTOS DE CARVALHO, matrícula funcional Nº 
900425, previstas para 04/07/2022 a 17/07/2022 referente ao período 
aquisitivo 10/03/2020 a 09/03/2021 e de 18/07/2022 a 22/07/2022, referente 
ao período aquisitivo de 10/03/2021 a 09/03/2022, assegurando-lhe  
o direito de gozá-las em data oportuna e não prejudicial ao serviço público 
e a servidora.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação com 
efeitos retroativos a 04 de julho de 2022.

GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
TOCANTINS - UNITINS, em Palmas - TO, aos 08 dias do mês de julho 
do ano de 2022.

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
Reitor

PORTARIA/UNITINS/Nº 346/2022/GABREITOR, 
DE 08 DE JULHO DE 2022.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o ATO Nº 820 - NM, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.667, de 18 de agosto de 2020, 
e na conformidade do artigo 10, inciso XV, do Estatuto desta Universidade, 
consubstanciado pelo MEMO/UNITINS/COORDCONTBEN/Nº 26/2022,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, HAVILLA THAYANNE PEREIRA FRANÇA, 
matrícula funcional Nº 830014, para responder, sem prejuízo de suas 
funções, pela Coordenadoria de Controle de Benefícios - CDAI-1, 
no período de 18/07/2022 a 28/07/2022 totalizando 11 (onze) dias, 
em substituição a servidora Livia Daieny Oliveira da Costa, matrícula 
funcional 830004, titular do cargo, em razão do usufruto de suas férias 
regulamentares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, com 
efeitos legais a partir de 18 de julho de 2022.

GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO TOCANTINS - UNITINS, em Palmas - TO, aos 08 dias do mês de 
julho de 2022.

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
Reitor
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PORTARIA/UNITINS/Nº 348/2022/GABREITOR, 
DE 08 DE JULHO DE 2022.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o ATO Nº 820 - NM, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.667, de 18 de agosto de 2020, e 
na conformidade do artigo 10, inciso III, do Estatuto desta Universidade c/c 
o artigo 86, da Lei Nº 1.818/2007, e pelo que consta do MEMO/UNITINS/
PROEX/Nº 41/2022,

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER, em razão de extrema necessidade 
do serviço público, 13 (treze) dias do gozo das férias da servidora ANA 
MARCIA PEREIRA GURSKI, matrícula funcional Nº 830041, a partir de 11 
de julho de 2022, referente ao período aquisitivo 08/02/2020 a 07/02/2021, 
assegurando-lhe o direito de gozá-los em data oportuna e não prejudicial 
ao serviço público e a servidora.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, com 
efeitos a partir de 11 de julho de 2022.

GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
TOCANTINS - UNITINS, em Palmas - TO, aos 08 dias do mês de julho 
do ano de 2022.

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
Reitor

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003, DE 12 DE JULHO DE 2022.

Altera a Instrução Normativa nº 001, de 20 de janeiro 
de 2022, sobre o funcionamento das atividades 
acadêmicas da Universidade Estadual do Tocantins - 
Unitins, com prosseguimento às ações de prevenção 
ao contágio pelo coronavírus (SARS-CoV-2).

Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, que nos termos do art. 207 concede às universidades garantia 
e prerrogativa da autonomia didático-científica;

Considerando que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu 
art. 53, inciso V, previu a autonomia universitária, para dispor, dentre 
outras atribuições, sobre a elaboração e reforma dos seus estatutos e 
regimentos em consonância com as normas e observadas as diretrizes 
gerais pertinentes;

Considerando a Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 
2021, que institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação 
de medidas no retorno à presencialidade das atividades de ensino e 
aprendizagem para a regularização do calendário escolar;

Considerando o Decreto nº 6.257, de 14 de maio de 2021, que 
dispõe sobre as atividades educacionais, a jornada de trabalho, na forma 
que especifica, e adota outras providências;

Considerando o Decreto nº 6.403, de 11 de fevereiro de 2022, 
que dispõe sobre as atividades educacionais presenciais, na forma que 
especifica, e adota outras providências;

Considerando a Portaria Conjunta nº 1/2022/SES/GASEC/
SEDUC/UNITINS, de 09 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre o 
Protocolo de Biossegurança para o retorno do Ensino Presencial na 
Rede de Ensino do Estado do Tocantins, e revoga a Portaria Conjunta 
nº 02/2020/SES/GASEC/SEDUC/UNITINS, de 21/10/2020, e dá outras 
providências;

Considerando o Decreto n° 6.456, de 31 de maio de 2022, DOE 
nº 6098, que revoga o Decreto n° 6.072, de 21 de março de 2020, que 
declara estado de calamidade em todo o território do Estado do Tocantins 
afetado pela Covid-19 (novo Coronavírus), e adota outras providências;

O REITOR E A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, com fulcro no Decreto 
nº 5.759, de 22 de novembro de 2017, e no uso de das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 10, incisos I e III e do art. 20, incisos V e VI, 
do Estatuto da Unitins,

RESOLVEM:

Atualizar a Instrução Normativa nº 001, de 20 de janeiro de 
2022, publicada no DOE/TO nº 6014, no dia 24 de janeiro de 2022, em 
conformidade com as normativas que foram aprovadas e publicadas 
posteriormente, pelas autoridades sanitárias competentes.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As atividades acadêmicas serão executadas de modo 
presencial, em conformidade com as condições sanitárias estabelecidas 
através dos protocolos de biossegurança definidos pelas autoridades 
competentes de cada município, bem como, o cumprimento das 
normativas institucionais.

Art. 2º Quando houver afastamentos em decorrência de 
casos confirmados de contágio pela Covid-19, as atividades poderão 
ser desenvolvidas por meio de tecnologias digitais de informação e 
comunicação, total ou parcialmente, em função de critérios relacionados 
à segurança e à manutenção das atividades necessárias para o adequado 
funcionamento da unidade e o atendimento das demandas institucionais.

TÍTULO II
DA MATRÍCULA E REMATRÍCULA DE ACADÊMICOS

SEÇÃO I
DA MATRÍCULA DE INGRESSANTES ORIGINÁRIOS (CALOUROS)

Art. 3º O período para a primeira chamada da matrícula de 
acadêmicos ingressantes deverá ocorrer do dia 13 a 15 de julho de 2022, 
via sistema i-protocolo, disponível no endereço eletrônico <https://www.
unitins.br/iprotocolo/>.

Parágrafo único. Não havendo ingresso de acadêmicos para 
preenchimento das vagas, poderão ser realizadas novas chamadas, 
conforme regras e prazos previstos em edital específico de convocação.

Art. 4º A matrícula de acadêmicos ingressantes deverá atender 
as regras, prazos e documentos estabelecidos no edital de convocação 
e aquelas relacionadas ao processo seletivo de acesso aos cursos de 
graduação para o segundo semestre do ano letivo de 2022, previstas no 
Edital 2022/2 - 01 e seguintes.

Art. 5º Os acadêmicos que, seguindo o plano de vacinação, 
tomaram no mínimo a segunda dose do imunizante contra a Covid-19, 
deverão apresentar a Carteira de Vacinação ou Certificado Nacional de 
Vacinação da Covid-19, no ato da matrícula.

Art. 6º Caberá à Comissão Permanente de Avaliação e Risco da 
Covid-19 no âmbito da Unitins, nos respectivos Câmpus, a conferência e 
validação da Carteira de Vacinação ou Certificado Nacional de Vacinação 
da Covid-19, dos acadêmicos ingressantes.

SEÇÃO II
DA REMATRÍCULA DE ACADÊMICOS (VETERANOS)

Art. 7º Conforme o Calendário Acadêmico da Unitins, o período 
para a rematrícula de acadêmicos deverá ocorrer do dia 18 a 25 de julho 
de 2022, por meio de acesso ao “Portal do Aluno”, disponível no endereço 
eletrônico <https://www.unitins.br/PortalAluno>.
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Art. 8º No ato da pré-matrícula, o acadêmico deverá responder 
afirmativamente, negativamente ou optar por não informar sobre a 
imunização contra a Covid-19 de, no mínimo a segunda dose do 
imunizante.

Parágrafo único. Nos casos em que o acadêmico não possuir 
condições médicas para a imunização contra a Covid-19, deverá haver 
a comprovação mediante atestado médico, laudo médico ou outro 
documento correlato.

Art. 9º Para os acadêmicos que tiverem respondido 
afirmativamente em relação à imunização contra a Covid-19, os trâmites 
ocorrerão da seguinte maneira:

I - no ato da pré-matrícula deverá anexar a Carteira de Vacinação 
(frente e verso) ou Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19;

II - a Comissão Permanente de Avaliação e Risco da Covid-19 
no âmbito da Unitins, nos respectivos Câmpus, deverá promover a 
conferência e validação da Carteira de Vacinação ou Certificado Nacional 
de Vacinação da Covid-19 dos acadêmicos;

III - caso a Carteira de Vacinação ou Certificado Nacional de 
Vacinação da Covid-19 seja validado pela Comissão Permanente de 
Avaliação e Risco da Covid-19, o acadêmico será efetivamente matriculado 
no semestre 2022/2.

Art. 10. Para os acadêmicos que tiverem respondido 
negativamente acerca da imunização contra a Covid-19, os trâmites 
ocorrerão da seguinte maneira:

I - no ato da pré-matrícula, será emitida uma informação de que, 
caso não seja feita a comprovação de imunização ou apresentação de 
documento que comprove a impossibilidade de imunização por condições 
médicas, a rematrícula não será efetivada para o semestre 2022/2;

II - após o ato da pré-matrícula, a Comissão Permanente 
de Avaliação e Risco da Covid-19 poderá solicitar ao acadêmico 
a comprovação da sua imunização em fase recursal, no caso da 
apresentação de documentação ilegível, não identificável e/ou danificada;

III - decorrido o prazo previsto no inciso anterior, será promovido 
o trancamento total da matrícula do acadêmico para o semestre letivo 
2022/2, de maneira automática;

IV - depois de efetivado o trancamento total da matrícula, os 
procedimentos e trâmites deverão ocorrer conforme as regras previstas 
no Regimento Acadêmico da Unitins.

Art. 11. Nos casos em que houver o trancamento total de 
matrícula de forma automática, a Secretaria Acadêmica do respectivo 
Câmpus deverá autuar processo administrativo específico para listagem 
de acadêmico(s) nesta condição, promover a ciência à Coordenação de 
Curso na qual o acadêmico tiver vínculo, encaminhar os autos para a 
manifestação da Pró-Reitoria de Graduação e, por fim, os autos deverão 
ser remetidos para manifestação e ato decisório final da autoridade 
máxima da Instituição.

Subseção I
Dos Procedimentos Gerais para a Rematrícula

Art. 12. Depois de decorrido o prazo de rematrícula, será 
publicado edital de resultado preliminar de rematrículas deferidas 
e indeferidas para o semestre 2022/2, no dia 27/07/2022, no 
endereço eletrônico <https://www.unitins.br/Concursos/Publico/Home/
Categoria?c=Graduação>.

Art. 13. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato 
terá das 08h00min até às 23h59min do dia 28/07/2022, para contestar, 
recorrer, ou manifestar-se de qualquer maneira em relação ao resultado, 
ou ainda, apresentar a comprovação de imunização contra a Covid-19 
de, no mínimo, a segunda dose ou apresentação de documento que 
comprove a impossibilidade de imunização por condições médicas, 
exclusivamente, via sistema i-protocolo, disponível no endereço eletrônico: 
https://www.unitins.br/iprotocolo/, nos serviços dos respectivos Câmpus, 
em “RECURSO CONTRA O RESULTADO DE SOLICITAÇÃO DE 
REMATRÍCULA (VACINAÇÃO)”. Após esse período, não serão aceitos 
pedidos de recursos ou revisão.

Art. 14. O resultado final de rematrículas deferidas e indeferidas 
será divulgado no endereço eletrônico <https://www.unitins.br/Concursos/
Publico/Home/Categoria?c=Graduação>, na data provável de 30/07/2022, 
contra o qual não caberá qualquer recurso.

TÍTULO III
DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

Art. 15. As atividades acadêmicas serão ministradas durante 
o período letivo 2022/2 de forma presencial e, em conformidade com 
o estabelecido no Calendário Acadêmico da Unitins, disponível no 
endereço eletrônico <https://www.unitins.br/nPortal/graduacao/page/show/
calendario-academico>.

Art. 16. Os componentes curriculares dos cursos serão 
ministrados em período regular, conforme os horários estabelecidos 
e divulgados pelas Coordenações de Curso, mantida a carga horária 
regulamentar.

TÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS EM CASOS DE RESULTADO POSITIVO DE 

CONTÁGIO PELA COVID-19

Art. 17. O professor que apresentar resultado positivo de 
contágio pela Covid-19 deverá informar os fatos à Coordenação do Curso, 
com a apresentação de laudo ou atestado médico, para que apresente 
outro docente para substituí-lo durante o período de afastamento das 
atividades, até o final do período de isolamento, conforme orientação do 
Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Em caso de confirmação de contágio pela 
Covid-19, a Coordenação do Curso informará o fato à Comissão 
Permanente de Avaliação e Risco da Covid-19 e encaminhará o professor 
à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas para proceder com 
a solicitação de afastamento e demais procedimentos cabíveis.

Art. 18. O acadêmico com resultado positivo de contágio pela 
Covid-19 deverá informar a sua condição à Coordenação do Curso, 
com a apresentação de laudo ou atestado médico, para que apresente 
alternativas que compensem satisfatoriamente a carga horária, as 
atividades e o conteúdo ministrado durante o período de afastamento, 
aplicando-se, no que couber, as regras previstas para o exercício domiciliar 
do Regimento Acadêmico da Unitins.

TÍTULO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO E RISCO DA COVID-19

Art. 19. A Comissão Permanente de Avaliação e Risco da 
Covid-19 no âmbito da Unitins terá por atribuições:

I - implantar, acompanhar, monitorar e informar a Reitoria sobre 
n o Protocolo Estadual de Segurança para o retorno das atividades nos 
Câmpus desta Instituição, por meio das seguintes atividades:

a) o monitoramento dos casos confirmados de Covid-19;

b) o recebimento de informações acerca do afastamento das 
atividades de servidores e/ou acadêmicos em decorrência de contágio 
pela Covid-19;



ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 20226127DIÁRIO OFICIAL   No68

II - conferir e validar a documentação comprobatória de 
imunização contra a Covid-19 nos atos de matrícula e rematrícula.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Deverão ser apresentadas informações e comunicações 
visuais, no intuito de conscientizar a comunidade acadêmica quanto aos 
procedimentos individuais básicos de proteção contra o contágio pela 
Covid-19, por meio da fixação de cartazes de orientação e sinalização das 
medidas estabelecidas pelos órgãos sanitários e de saúde, observando 
as normativas dos órgãos competentes.

Art. 21. Os casos omissos ou controversos serão dirimidos 
pela Pró-Reitoria de Graduação, em consonância com as diretrizes da 
Reitoria da Unitins.

Art. 22. Havendo qualquer conflito entre normas prevalecerá a 
critério da especialidade, em conformidade com as regras e normativas 
das autoridades de saúde competentes.

Art. 23. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 
- UNITINS, em Palmas/TO, 12 de julho de 2022.

Augusto de Rezende Campos
Reitor da Unitins

Alessandra Ruita Santos Czapski
Pró-Reitora de Graduação

TRIBUNAL DE CONTAS

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 156/2022/RELT6-COCAR

Processo nº 4379/2022 - Denúncia e Representação - Câmara 
Municipal de Colméia - Assunto: Representação - Interna, em Face do 
Processo de Acompanhamento nº 1391/2022 decorrente do Portal da 
Transparência. Nos termos do Despacho nº 751/2022-RELT6, em atenção 
ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura o 
contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com a Lei Orgânica 
nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao Regimento Interno do TCE/TO, 
artigo 205, inciso V, Instrução Normativa nº 001/2012, fica, pelo presente 
Edital, Citado o Senhor Isaac Costa Carvalho, Presidente da Câmara 
Municipal de Colméia, para que nos termos do referido processo, e caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar e/
ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
referido Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de 
que a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos 
estarão disponíveis no sistema e-Contas, através do endereço eletrônico 
http:app.tce.to.gov.br/econtas/exteno, por meio do qual poderá acessá-lo 
com login fornecido por este Tribunal, conforme Portaria nº 550 de 2020, 
ou pela sua certificação digital. Para esclarecimentos de dúvidas, em 
relação ao presente edital, entrar em contato na Coordenadoria do Cartório 
de Contas (fone: 63-3232-5878) deste TCE/TO, localizado na Avenida 
Teotônio Segurado - ACSU - NE 10, Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com 
expediente das 12 às 18 horas. Palmas, Capital do Estado do Tocantins, 
aos 08 dias do mês de julho de 2022, Coordenadoria do Cartório de 
Contas - COCAR. Eu, Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, Técnico 
de Controle Externo, digitei e conferi.

Conselheiro Alberto Sevilha
Relator

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 157/2022/RELT6-COCAR

Processo nº 5276/2021 - Processo Administrativo - Prefeitura 
Municipal de Caseara - Assunto: Outros - Despacho nº 8916/2021 - 
Encaminhamento de Ofícios, via SICOP, aos Responsáveis. Nos termos 
do Despacho nº 739/2022-RELT6, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, 
da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, e 
em conformidade com a Lei Orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao 
Regimento Interno do TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa 
nº 001/2012, fica, pelo presente Edital, Citada a Senhora Evanda Soares 
Marinho Braga, Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, para 
que nos termos do referido processo, e caso queira, no prazo de 15 
(quinze) dias da publicação deste, manifestar e/ou apresentar documentos 
acerca dos fatos apontados nos autos e no referido Despacho, ficando 
advertida dos efeitos da revelia, ou seja, de que a falta de manifestação 
implicará em se tornarem verdadeiros os fatos conforme constam nos 
autos, sujeitando-se a responsável às sanções previstas em Lei e no 
RITCE/TO, cientificando-a, ainda, de que os autos estarão disponíveis no 
sistema e-Contas, através do endereço eletrônico http:app.tce.to.gov.br/
econtas/exteno, por meio do qual poderá acessá-lo com login fornecido por 
este Tribunal, conforme Portaria nº 550 de 2020, ou pela sua certificação 
digital. Para esclarecimentos de dúvidas, em relação ao presente edital, 
entrar em contato na Coordenadoria do Cartório de Contas (fone: 63-
3232-5878) deste TCE/TO, localizado na Avenida Teotônio Segurado 
- ACSU - NE 10, Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com expediente das 12 às 
18 horas. Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês 
de julho de 2022, Coordenadoria do Cartório de Contas - COCAR. Eu, 
Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, Técnico de Controle Externo, 
digitei e conferi.

Conselheiro Alberto Sevilha
Relator

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 158/2022/RELT6-COCAR

Processo nº 5276/2021 - Processo Administrativo - Prefeitura 
Municipal de Caseara - Assunto: Outros - Despacho nº 8916/2021 - 
Encaminhamento de Ofícios, via SICOP, aos Responsáveis. Nos termos 
do Despacho nº 739/2022-RELT6, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, 
da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, e 
em conformidade com a Lei Orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao 
Regimento Interno do TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa  
nº 001/2012, fica, pelo presente Edital, Citado o Senhor Marco Antonio 
Bento da Costa, Gestor do Fundo Municipal de Educação de Caseara, 
para que nos termos do referido processo, e caso queira, no prazo de 15 
(quinze) dias da publicação deste, manifestar e/ou apresentar documentos 
acerca dos fatos apontados nos autos e no referido Despacho, ficando 
advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de que a falta de manifestação 
implicará em se tornarem verdadeiros os fatos conforme constam nos 
autos, sujeitando-se o responsável às sanções previstas em Lei e no 
RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos estarão disponíveis no 
sistema e-Contas, através do endereço eletrônico http:app.tce.to.gov.br/
econtas/exteno, por meio do qual poderá acessá-lo com login fornecido por 
este Tribunal, conforme Portaria nº 550 de 2020, ou pela sua certificação 
digital. Para esclarecimentos de dúvidas, em relação ao presente edital, 
entrar em contato na Coordenadoria do Cartório de Contas (fone: 63-
3232-5878) deste TCE/TO, localizado na Avenida Teotônio Segurado 
- ACSU - NE 10, Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com expediente das 12 às 
18 horas. Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês 
de julho de 2022, Coordenadoria do Cartório de Contas - COCAR. Eu, 
Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, Técnico de Controle Externo, 
digitei e conferi.

Conselheiro Alberto Sevilha
Relator
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EDITAL DE CITAÇÃO Nº 159/2022/RELT6-COCAR

Processo nº 5276/2021 - Processo Administrativo - Prefeitura 
Municipal de Caseara - Assunto: Outros - Despacho nº 8916/2021 - 
Encaminhamento de Ofícios, via SICOP, aos Responsáveis. Nos termos 
do Despacho nº 739/2022-RELT6, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, 
da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, e 
em conformidade com a Lei Orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao 
Regimento Interno do TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa 
nº 001/2012, fica, pelo presente Edital, Citado o Senhor Paulo Roberto 
Ferreira da Mata, Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos de Caseara, para que nos termos do referido processo, e caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar e/
ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
referido Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de 
que a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos 
estarão disponíveis no sistema e-Contas, através do endereço eletrônico 
http:app.tce.to.gov.br/econtas/exteno, por meio do qual poderá acessá-lo 
com login fornecido por este Tribunal, conforme Portaria nº 550 de 2020, 
ou pela sua certificação digital. Para esclarecimentos de dúvidas, em 
relação ao presente edital, entrar em contato na Coordenadoria do Cartório 
de Contas (fone: 63-3232-5878) deste TCE/TO, localizado na Avenida 
Teotônio Segurado - ACSU - NE 10, Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com 
expediente das 12 às 18 horas. Palmas, Capital do Estado do Tocantins, 
aos 08 dias do mês de julho de 2022, Coordenadoria do Cartório de 
Contas - COCAR. Eu, Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, Técnico 
de Controle Externo, digitei e conferi.

Conselheiro Alberto Sevilha
Relator

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 160/2022/RELT6-COCAR

Processo nº 5276/2021 - Processo Administrativo - Prefeitura 
Municipal de Caseara - Assunto: Outros - Despacho nº 8916/2021 - 
Encaminhamento de Ofícios, via SICOP, aos Responsáveis. Nos termos 
do Despacho nº 739/2022-RELT6, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, 
da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, e 
em conformidade com a Lei Orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao 
Regimento Interno do TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa 
nº 001/2012, fica, pelo presente Edital, Citado o Senhor Rondinelly da 
Silva e Souza, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Caseara, para que 
nos termos do referido processo, e caso queira, no prazo de 15 (quinze) 
dias da publicação deste, manifestar e/ou apresentar documentos acerca 
dos fatos apontados nos autos e no referido Despacho, ficando advertido 
dos efeitos da revelia, ou seja, de que a falta de manifestação implicará 
em se tornarem verdadeiros os fatos conforme constam nos autos, 
sujeitando-se o responsável às sanções previstas em Lei e no RITCE/TO, 
cientificando-o, ainda, de que os autos estarão disponíveis no sistema 
e-Contas, através do endereço eletrônico http:app.tce.to.gov.br/econtas/
exteno, por meio do qual poderá acessá-lo com login fornecido por este 
Tribunal, conforme Portaria nº 550 de 2020, ou pela sua certificação digital. 
Para esclarecimentos de dúvidas, em relação ao presente edital, entrar 
em contato na Coordenadoria do Cartório de Contas (fone: 63-3232-5878) 
deste TCE/TO, localizado na Avenida Teotônio Segurado - ACSU - NE 10, 
Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com expediente das 12 às 18 horas. Palmas, 
Capital do Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de julho de 2022, 
Coordenadoria do Cartório de Contas - COCAR. Eu, Cesarino Augusto 
César Pereira Sobrinho, Técnico de Controle Externo, digitei e conferi.

Conselheiro Alberto Sevilha
Relator

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 161/2022/RELT6-COCAR

Processo nº 4799/2021 - Prestação de Contas - Secretaria 
Municipal de Educação de Miracema do Tocantins - Assunto: Prestação 
de Contas de Ordenador - 2020. Nos termos do Despacho nº 774/2022-
RELT6, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, 
que assegura o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com 
a Lei Orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao Regimento Interno 
do TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa nº 001/2012, fica, 
pelo presente Edital, Citada a Senhora Fernanda de Figueredo Fialho, 
Gestora à época, para que nos termos do referido processo, e caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar e/
ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
referido Despacho, ficando advertida dos efeitos da revelia, ou seja, de 
que a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se a responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-a, ainda, de que os autos 
estarão disponíveis no sistema e-Contas, através do endereço eletrônico 
http:app.tce.to.gov.br/econtas/exteno, por meio do qual poderá acessá-lo 
com login fornecido por este Tribunal, conforme Portaria nº 550 de 2020, 
ou pela sua certificação digital. Para esclarecimentos de dúvidas, em 
relação ao presente edital, entrar em contato na Coordenadoria do Cartório 
de Contas (fone: 63-3232-5878) deste TCE/TO, localizado na Avenida 
Teotônio Segurado - ACSU - NE 10, Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com 
expediente das 12 às 18 horas. Palmas, Capital do Estado do Tocantins, 
aos 08 dias do mês de julho de 2022, Coordenadoria do Cartório de 
Contas - COCAR. Eu, Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, Técnico 
de Controle Externo, digitei e conferi.

Conselheiro Alberto Sevilha
Relator

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 162/2022/RELT6-COCAR

Processo nº 4799/2021 - Prestação de Contas - Secretaria 
Municipal de Educação de Miracema do Tocantins - Assunto: Prestação 
de Contas de Ordenador - 2020. Nos termos do Despacho nº 774/2022-
RELT6, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, 
que assegura o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com 
a Lei Orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao Regimento Interno do 
TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa nº 001/2012, fica, pelo 
presente Edital, Citado o Senhor Diogo Henrique Pires Oliveira Costa 
Castro, Contador, para que nos termos do referido processo, e caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar e/
ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
referido Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de 
que a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos 
estarão disponíveis no sistema e-Contas, através do endereço eletrônico 
http:app.tce.to.gov.br/econtas/exteno, por meio do qual poderá acessá-lo 
com login fornecido por este Tribunal, conforme Portaria nº 550 de 2020, 
ou pela sua certificação digital. Para esclarecimentos de dúvidas, em 
relação ao presente edital, entrar em contato na Coordenadoria do Cartório 
de Contas (fone: 63-3232-5878) deste TCE/TO, localizado na Avenida 
Teotônio Segurado - ACSU - NE 10, Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com 
expediente das 12 às 18 horas. Palmas, Capital do Estado do Tocantins, 
aos 08 dias do mês de julho de 2022, Coordenadoria do Cartório de 
Contas - COCAR. Eu, Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, Técnico 
de Controle Externo, digitei e conferi.

Conselheiro Alberto Sevilha
Relator
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EDITAL DE CITAÇÃO Nº 163/2022/RELT6-COCAR

Processo nº 4831/2021 - Prestação de Contas - Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Chapada de Areia - 
Assunto: Prestação de Contas de Ordenador - 2020. Nos termos do 
Despacho nº 773/2022-RELT6, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, 
da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, e 
em conformidade com a Lei Orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao 
Regimento Interno do TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa 
nº 001/2012, fica, pelo presente Edital, Citado o Senhor Gutemberg Alves 
Rodrigues, Gestor à época, para que nos termos do referido processo, e 
caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar 
e/ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
referido Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de 
que a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos 
estarão disponíveis no sistema e-Contas, através do endereço eletrônico 
http:app.tce.to.gov.br/econtas/exteno, por meio do qual poderá acessá-lo 
com login fornecido por este Tribunal, conforme Portaria nº 550 de 2020, 
ou pela sua certificação digital. Para esclarecimentos de dúvidas, em 
relação ao presente edital, entrar em contato na Coordenadoria do Cartório 
de Contas (fone: 63-3232-5878) deste TCE/TO, localizado na Avenida 
Teotônio Segurado - ACSU - NE 10, Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com 
expediente das 12 às 18 horas. Palmas, Capital do Estado do Tocantins, 
aos 08 dias do mês de julho de 2022, Coordenadoria do Cartório de 
Contas - COCAR. Eu, Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, Técnico 
de Controle Externo, digitei e conferi.

Conselheiro Alberto Sevilha
Relator

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 164/2022/RELT6-COCAR

Processo nº 4831/2021 - Prestação de Contas - Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Chapada de Areia - 
Assunto: Prestação de Contas de Ordenador - 2020. Nos termos do 
Despacho nº 773/2022-RELT6, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, 
da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, 
e em conformidade com a Lei Orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 
33 e ao Regimento Interno do TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução 
Normativa nº 001/2012, fica, pelo presente Edital, Citado o Senhor Ailtom 
Martins Brito, Contador, para que nos termos do referido processo, e caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste, manifestar e/
ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no 
referido Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de 
que a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos 
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos 
estarão disponíveis no sistema e-Contas, através do endereço eletrônico 
http:app.tce.to.gov.br/econtas/exteno, por meio do qual poderá acessá-lo 
com login fornecido por este Tribunal, conforme Portaria nº 550 de 2020, 
ou pela sua certificação digital. Para esclarecimentos de dúvidas, em 
relação ao presente edital, entrar em contato na Coordenadoria do Cartório 
de Contas (fone: 63-3232-5878) deste TCE/TO, localizado na Avenida 
Teotônio Segurado - ACSU - NE 10, Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com 
expediente das 12 às 18 horas. Palmas, Capital do Estado do Tocantins, 
aos 08 dias do mês de julho de 2022, Coordenadoria do Cartório de 
Contas - COCAR. Eu, Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, Técnico 
de Controle Externo, digitei e conferi.

Conselheiro Alberto Sevilha
Relator

PUBLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS

ALIANÇA DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 080/2021-FMS

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa 
FRANCISCO RUBENS PEREIRA SILVA,  CNPJ/MF sob o  
nº 33.815.660/0001-80. OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO do 
Contrato nº 080/2021-FMS, firmados entre as partes, em 09/07/2021, com 
vigência até 09/07/2022. Prazo de vigência da prorrogação:11/07/2022 
à 09/07/2023. VALOR: Valor mensal R$ 3.000,00 (três mil reais), e pelo 
período de 12 (doze) meses, o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). Data de assinatura do Termo 08 de julho de 2022. Josiel Antônio 
Berticelli - Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

ALVORADA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO Nº 003/2022/ADM/

TOMADA DE PREÇOS N°005/2021/ADM

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021/ADM. OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 
E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE DIVERSAS RUAS NO 
SETOR ALVORADINHA EM ALVORADA/TO, CLÁUSULA PRIMEIRA - 
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto aditivar a vigência 
do Contrato (item 8.1 da cláusula Oitava do original contrato) - (Contrato 
nº 003/2022/ADM - firmado no dia 07 de Janeiro de 2022 entre o 
MUNICÍPIO DE ALVORADA/TO e a empresa DOMUS ENGENHARIA 
E PARTICIPAÇÃO EIRELI - Fica aditivado o prazo de 02 (Dois) Meses, 
sendo do dia 07/07/2022 ao dia 07/09/2022. CLÁSULA TERCEIRA - DA 
RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato  
nº 003/2022/ADM - firmado no dia 07 de Janeiro de 2022.

Alvorada/TO, aos 06 dias do mês de julho de 2022.

PAULO ANTÔNIO DE LIMA SEGUNDO
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO 
DOS ITENS DA ARP N° 004/2022/FMAS/

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022/FMAS

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
ALVORADA/TO, por meio da autoridade competente torna pública o 
cancelamento de todos os itens da Ata de Registro de Preços n° 004/2022/FMAS,  
firmada no dia 18/05/2022, oriundo do Pregão Eletrônico SRP 
n°002/2022/FMAS, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS. O motivo do cancelamento de todos itens da ARP, se 
deu mediante pedido devidamente justificado pela empresa VILAS BOAS 
COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
n°42.188.247/0001-23.

Alvorada/TO, 12 de Julho de 2022.

ADRIENE GOMIDE
Fundo Municipal de Assistência Social



ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 20226127DIÁRIO OFICIAL   No71

ESPERANTINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00117.2022

ORIGEM: Tomada de Preço 008/2022; CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA; CONTRATADA;  
Nº DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 17.385.802/0001-60; 
PELO(A) CONTRATANTE: Armando Alencar da Silva - Prefeito Municipal; 
PELO(A) CONTRATADA: HYAGO LIMA AMARAL - Sócio Administrador; 
OBJETO: contratação de empresa especializada para a construção de 
uma praça em Esperantina do Tocantins. Valor R$ 168.975,06 (cento e 
sessenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e seis centavos); 
VIGÊNCIA: De 11/07/2022 à 31/12/2022; DATA DA ASSINATURA: 11 de 
julho de 2022.

Todos os contratos poderão serem consultados em sua íntegra 
no portal da transparência do município, através do site: http://www.
esperantinato.gov.br.

Esperantina - TO, 11 de julho de 2022.

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal

GUARAÍ

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guaraí, Licitação 
na modalidade de Pregão Presencial, objetivando registro de preço 
para eventual contratação de empresa visando locações de veículos, 
por quilometro rodado, incluso manutenção, motorista, acompanhante, 
combustível e demais despesas, para atender ao transporte escolar de 
alunos devidamente matriculados nas unidades escolares do município, 
conforme Termo de Referência. Demais especificações encontram-se 
no Edital.

Serão observados os seguintes horários e datas: Início da 
Sessão para o credenciamento: às 07h30min, do dia 25/07/2022, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaraí/TO, situada à Av. 
Bernardo Sayão, Setor Central de Guaraí/TO.

O Edital poderá ser retirado na Sala de Licitações, no portal 
eletrônico do município: www.guarai.to.gov.br ou ser requisitado via e-mail: 
licitacao@guarai.to.gov.br

Guaraí/TO, 13 de julho de 2022.

Cleube Roza Lima
Superintendente de Licitações

NATIVIDADE

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Prefei tura Munic ipal  de Nat iv idade -  TO, CNPJ  
n° 01.809.474/0001-41, torna público que requereu ao Instituto Natureza 
do Tocantins - NATURATINS, a emissão de Autorização Ambiental - AA 
para extração temporária de cascalho em propriedade particular localizada 
na Chácara 02, Quadra 03, Setor Sul 2ª Etapa, Natividade - TO, sob 
as Coordenadas geográficas Lat. 11°43’24’’ S; Long. 47°43’57’’ O. O 
empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA n° 001/86 e 
237/97 e COEMA 07/2005. Responsabilidade Técnica VRP Ambiental.

CARIRI DO TOCANTINS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO 
DE ADITIVO DE PRAZO Nº 002/2022

ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020. Firmado 
em 15 de fevereiro de 2022, entre a Prefeitura Municipal de Cariri do 
Tocantins e a empresa FARIA E SOUZA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.442.148/0001-50. Vigência: 
07/07/2022 a 06/09/2022. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; Processo 
Administrativo nº 538/2020; Ordenador: Sr. Vanderlei Antônio de Carvalho 
Junior.  

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 019/2022-FME

O Fundo Municipal de Educação de Cariri do Tocantins - TO, 
através da Comissão de Licitação, torna público que fará realizar no dia 26 
de julho de 2022 às 08h00m na sala de reunião da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, situada a Avenida Bernardo Sayão, N° 01, Centro 
CEP: 77.453-000,  Cariri do Tocantins - TO, nesta cidade, Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS 
QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE CARIRI DO TOCANTINS PARA O CALENDÁRIO ESCOLAR DO 
2º SEMESTRE DE 2022, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Mais informação através do 
fone: (063) 3383-1115, e-mail: cplcariri2022@gmail.com,  junto à Comissão 
Permanente de Licitação das 07h30m às 11h30m e das 14h00m às 
17h00m de segunda à sexta-feira.

Cariri do Tocantins - TO, 12 de julho de 2022.

Juliane Oliveira do Nascimento
Pregoeira

COLINAS DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins/TO, torna 
público a republicação da TOMADA DE PREÇOS PM-CO Nº 003/2022, 
do tipo MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL, que 
tem como objetivo realizar a contratação de empresa especializada em 
obras e serviços de engenharia para execução de projeto de revitalização 
das praças 7 de setembro e 21 de abril ambas no Centro de Colinas do 
Tocantins, através do Contrato de repasse 01200.01023/2021, termo de 
convênio 0188/2021, conforme projeto básico, projetos de engenharia, 
memorial descritivo, memorial de cálculo, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro e demais anexos. O certame será realizado 
no dia 01/08/2022 às 08h00min.

A Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins/TO, torna público 
que realizará a TOMADA DE PREÇOS PM-CO Nº 004/2022, do tipo 
MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL, que tem como 
objetivo realizar a contratação de empresa especializada em obras e 
serviços de engenharia para execução de projeto de reforma e ampliação 
do mercado Municipal de Colinas do Tocantins, através do Contrato de 
repasse 010200.01023/2021, Termo de Convênio 0180/2021, conforme 
projeto básico, projetos de engenharia, memorial descritivo, memorial de 
cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro e demais 
anexos. O certame será realizado no dia 02/08/2022 às 08h00min.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos junto à Comissão 
Permanente de Licitações, na Rua 23-A, número 1445, Aeroporto II, 
CEP: 77.760-000, Colinas do Tocantins/TO, ou através do site oficial do 
município: https://colinas.to.gov.br/, solicitação formal através do e-mail 
licitacao@colinas.to.gov.br ou através do site: https://www.tce.to.gov.br/
sitetce/na aba SICAP-LCO, mais informações (63) 99961-0831.

Colinas do Tocantins/TO, 12 de julho de 2022.

JOSEMAR CARLOS CASARIN
Prefeito Municipal
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NAZARÉ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais, e considerando o art. 43, VI,  
da Lei Federal 8.666/93 e alterações. I - HOMOLOGAR a Licitação, na 
modalidade Tomada de Preços nº 06/2022/PMN, realizada em 08 de julho 
de 2022, por estar de acordo com a legislação em vigor. II - ADJUDICAR 
a contratação de empresa para execução de obras de recapeamento 
de vias urbanas no Município de Nazaré, em favor a empresa R. C. 
FERREIRA EIRELI - CNPJ Nº 34.112.269/0001-81 pelo valor respectivo 
de R$ 316.453,92 (Trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e 
três reais e noventa e dois centavos), por ser as propostas mais vantajosas 
para o Município. PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 12 dias do mês de julho de 2022.

CLAYTON PAULO RODRIGUES
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais, e considerando o art. 43, VI,  
da Lei Federal 8.666/93 e alterações. I - HOMOLOGAR a Licitação, na 
modalidade Tomada de Preços nº 07/2022/PMN, realizada em 08 de julho 
de 2022, por estar de acordo com a legislação em vigor. II - ADJUDICAR 
a contratação de empresa para execução de obras de recapeamento 
de vias urbanas no Município de Nazaré, em favor a empresa R. C. 
FERREIRA EIRELI - CNPJ Nº 34.112.269/0001-81, pelo valor respectivo 
de R$ 335.420,96 (Trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte 
reais e noventa e seis centavos), por ser as propostas mais vantajosas 
para o Município. PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 12 dias do mês de julho de 2022.

CLAYTON PAULO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PARANÃ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 037/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 PROCESSO Nº 419/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ/TO
CONTRATADA: SHOPPING DAS IMPRESSORAS LOCAÇÃO E 
IMPRESSÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de locação de impressoras multifuncionais (copiadora, 
impressora, scanner, fax), com material de consumo incluso (tonner, 
cilindro e outros), e também assistência técnica durante o período 
contratual incluindo peças de reposição e mão de obra técnica em geral.
VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
RECURSO: Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
04.122.1002.2106;  04.122.1003.2107,  26.122.1014.2168, 
04.122.1019.2175, 04.123.1013.2162 Natureza da Despesa: 3.3.90.39, 
Fonte: 1.709.0000.00000/1.500.0000.000000.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA ASSINATURA: 04/07/2022.

Phabio Augustus da Silva Moreira
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 08/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2022 PROCESSO Nº 419/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PARANÃ/TO
CONTRATADA: RM SOLUÇÕES, CNPJ Nº 37.124.097/0001-54
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de locação de impressoras multifuncionais (copiadora, 
impressora, scanner, fax), com material de consumo incluso (tonner, 
cilindro e outros), e também assistência técnica durante o período 
contratual incluindo peças de reposição e mão de obra técnica em geral.
VALOR MENSAL: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
RECURSO: Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.122.1007.2130, 08.122.1008.2140, 08.244.1008.2137 Natureza da 
Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 1.500.0000.000000/1.660.0000.000000.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA ASSINATURA: 04/07/2022.

Suréia Araújo da Silva Morais
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 14/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 PROCESSO Nº 419/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PARANÃ/TO
CONTRATADA: RM SOLUÇÕES, CNPJ nº 37.124.097/0001 - 54
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de locação de impressoras multifuncionais (copiadora, 
impressora, scanner, fax), com material de consumo incluso (tonner, 
cilindro e outros), e também assistência técnica durante o período 
contratual incluindo peças de reposição e mão de obra técnica em geral.
VALOR MENSAL: R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais).
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
RECURSO: Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
12.361.1010.2147,  12.361.1011.2155,  12.122.1010.2144, 
12.365.1011.2157 Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 1.540.0000
.000000/1.500.1001.000000/1.550.0000.000000.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA ASSINATURA: 04/07/2022.

Ardely Bomfim Teles de Farias
Secretária Municipal de Educação e Cultura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE Contrato Nº 034/2021. 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ E FUNDOS. 
Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 
GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE, inscrita no CNPJ sob o  
nº 11.368.0006/0002-13. Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do Contrato de Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços terceirizados de mão-de-obra, para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal de Paranã - TO, Nº 034/2021, de acordo com o 
preceituado art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 por mais 05 (cinco) meses, sendo 
de 07 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Phabio Augustus da 
Silva Moreira - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 059/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 PROCESSO Nº 419/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 
DE PARANÃ/TO
CONTRATADA: SHOPPING DAS IMPRESSORAS LOCAÇÃO E 
IMPRESSÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de locação de impressoras multifuncionais (copiadora, 
impressora, scanner, fax), com material de consumo incluso (tonner, 
cilindro e outros), e também assistência técnica durante o período 
contratual incluindo peças de reposição e mão de obra técnica em geral.
VALOR MENSAL: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
RECURSO: Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 10.122.
1004.2114,10.301.1005.2123, 10.302.1005.2118, 10.302.1005.2128, 
10.304.1005.2125 Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 1.500.1002.
000000/1.600.0000.000000
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA ASSINATURA: 04/07/2022.

Deborah Teodoro Bessa
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

PEQUIZEIRO

EXTRATO  SEGUNDO TERMO ADITIVO

Contrato Nº 5-A/2021, PROCESSO Nº 189/2021
CARTA CONVITE Nº 001/2021,
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO - TO
CONTRATADA: NPF CONSULTORIA RURAL EIRELI
CNPJ/MF sob o nº 28.967.498/0001-85 OBJETO: de empresa especializada 
na prestação de serviços de (topografia e geoprocessamento) a fim de 
promover a regularização FUNDIÁRIA - REURB de núcleo urbanos 
informais, na modalidade reurb-s, de 680 unidades de imóveis e 
lotes urbanos e suburbanos em todo o município de Pequizeiro - TO 
Totalizando um valor estimado em: R$ 170.000,0000, sendo com data 
de prorrogação para mais seis meses com Data da assinatura: 25 de 
maio de 2022,Vigência: ate 25 de novembro de 2022, pelo período de 12 
(doze) meses, contados a partir da sua assinatura, Signatários: Prefeitura 
municipal de Pequizeiro; JOCÉLIO NOBRE DA SILVA. Contratante. 
Representante da Contratada: DENYSE SOUSA  NASCIMENTO
Pequizeiro 2022

JOCÉLIO NOBRE DA SILVA
Prefeito Municipal

TOCANTINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, inscrita no CNPJ: 
01.224.716/0001-35, com sede na Rua da Estrela, Nº 303, Centro,  
CEP: 77.900-000, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará, 
no dia 26 de julho de 2022, às 08h00min licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, Tipo Menor Preço Por Item, Sistema de Registros de Preços, 
que tem por objeto a futura aquisições de equipamentos de lazer 
infantil (parquinho de diversão), referente a reformas, readequações 
e modernizações de praças e espaços público de lazer, financiadas 
com Recursos próprios, conforme Termo de Referência da Secretaria 
Municipal de Juventude Esporte e Lazer. A sessão será realizada através 
do LicitaNet, pelo endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. 

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura 
Municipal junto a Comissão Permanente de Licitação, das 07h30min 
às 13h:30min, ou através do Portal da Transparência do Município pelo 
endereço: www.tocantinopolis.to.gov.br ou ainda pelo endereço Portal 
LicitaNet, www.licitanet.com.br.

Tocantinópolis-TO, 12 de julho de 2022.

Welighton Jesus Caetano da Silva
Pregoeiro

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Sr. Adailton Bueno Bezerra, CPF nº 822.665.901-97, torna 
público que requereu ao Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, 
as Licenças Ambientais Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), 
para a atividade de Bovinocultura, localizada no Imóvel Rural Fazenda 
Estrela Dalva, Matrícula 2417, localizada no Município de Dueré - TO. 
O empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA nº 001/86, 
nº 237/97 e COEMA nº 07/2005, que dispõem sobre o Licenciamento 
Ambiental destas atividades.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

ALIN PEDRO RODRIGUES, CPF: 984.954.028-15, torna público 
que requereu ao Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, Licença 
Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO), para atividade Agropecuária 
de agricultura de sequeiro e pecuária e atividade de obra civil não linear 
localizada na Fazenda Indiana constituída pelos Lotes: 26, 28, 03, 
02, 29,31, 31/a, 30-a Loteamento Forges 3ª Etapa.  Parte do Lote 05, 
Quinhão 5-a do Loteamento Bananal e Leme, no município de Peixe -TO. 
O empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e 
237/97, que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESC ESTADUAL LACERDINO 
O CAMPOS CNPJ Nº 01.077.439/0001-85, torna público que fará a 
publicação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM”. Objeto: aquisição de Gêneros Alimentícios para 
fornecimento de alimentação aos alunos matriculados na Escola 
Estadual Lacerdino Oliveira Campos por meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, de acordo com as especificações contidas 
no Termo de Referência. A realizar-se no dia 25/07/2022 às 08h00min. 
O edital e seus anexos poderão ser obtidos, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação na Rua Dom Orione, Nº 120, CEP: 77.760-000, 
Colinas do Tocantins/TO, por e-mail: lacerdino@ue.seduc.to.gov.br. e no 
portal: www.bnc.org.br. Mais informações: (63) 3476-2474. 

Colinas do Tocantins/TO, 07 de julho de 2022.

Deiby Jubiely de Miranda
Presidente da Associação

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Confederação Brasileira de Futebol - CBF, CNPJ: 
33.655.721/0001-99, torna público que requereu a Fundação Municipal 
de Meio Ambiente de Palmas - FMMA, a Licença Municipal Prévia, de 
Instalação e Operação do Centro de Treinamento de Futebol, localizada 
na área de Interesse Turístico II, marco M-11, Lote 5C, Loteamento 
Sucupira, Palmas-TO, CEP: 77.003-002. O empreendimento se enquadra 
nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e 237/97, na Lei Municipal 1011/2011 
e Decreto Municipal 244/2002, que dispõem sobre o Licenciamento 
Ambiental.
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Sra Clelia Margarete Basilio Santana Rios, CPF: 385.136.841-04,  
torna público que requereu a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, as Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para a atividade de Bovinocultura com 
endereço Fazenda Terra Nova, Mun. de Gurupi-TO. O empreendimento se 
enquadra nas Resoluções do CONAMA nº 237/1997 e COEMA 007/2005 
que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Sr. COLEMAR SOARES ARRUDA, inscrito no CPF: 
475.950.271-87 e RG: 1.548.402 SSP-GO, torna público que requereu ao 
INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS, LP (Licença 
Prévia), LI (Licença de Instalação) e LO (Licença de Operação), para 
atividade de Bovinocultura (Pequeno Porte), que se enquadra no Anexo I 
da Resolução COEMA-TO nº 007/2005 em sua propriedade, denominada 
de FAZENDA POUSO ALTO - Zona Rural do Município de FORMOSO 
DO ARAGUAIA/TO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

COMPANHIA OPERADORA PORTUÁRIA DO ITAQUI - COPI. 
CNPJ Nº 04.784.802/0005-14, torna público que requereu junto ao Instituto 
Natureza do Tocantins - NATURATINS, às Licenças Ambientais Prévia 
e de Instalação - LP e LI, para a atividade de Armazém de Fertilizantes 
com descarga de vagões e expedição à granel e em bags via caminhões, 
situada na Fazenda Buritirana, S/N, Sala 01 - Povoado Paciência, Zona 
Urbana de Palmeirante - TO, CEP: 77.798-000. O empreendimento 
se enquadra nas Resoluções CONAMA nº 001/86, 237/97 e COEMA 
007/2005, referente ao Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Sra Ercilia Barbosa de Castro Alves, inscrito no CPF  
nº 430.524.521-34, torna público que requereu a Agência de Regulação 
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos e Meio Ambiente de Porto 
Nacional, as suas Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO), 
para atividade de Pecuária, localizada na Fazenda Nova Florida, Zona 
Rural, Porto Nacional - Tocantins. O empreendimento se enquadra na 
Resolução do CONAMA nº 237/97 e Resolução COEMA-TO nº 07/2005, 
que dispõe sobre Licenciamento Ambiental desta Atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A FAZENDA PEREIRA PINTO propriedade de Erasmo Dos Santos 
Pinto CPF: 521.670.380-20, tornam público que requereu ao NATURATINS: 
O Licenciamento Ambiental, Licença Prévia, Instalação e Operação 
para atividade Pecuária, localizada no Município de Abreulândia-TO. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

JARBAS RIBEIRO IVO, CPF: 593.451.446-68, torna público que 
requereu ao Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, a Licença 
Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO, para a 
atividade de Bovinocultura e Agricultura, localizada na FAZENDA PREGO 
DE PRATA, Zona Rural do Município de Araguaçu - 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

M J FERREIRA ALVES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, 
nome fantasia CENTRAL LUBRIFICANTE, CNPJ nº 02.471.448/0001-19,  
em atendimento à Resolução CONAMA nº 06/86, torna público que 
RECEBEU ao Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, a emissão 
da Autorização de Transporte de Cargas Perigosas (ATCP) para a 
atividade de transporte rodoviário de combustíveis derivados do petróleo, 
sito à Avenida Santos Dumont, Nº 866, Loteamento Manoel Gomes da 
Cunha, Araguaína - TO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Sr. MARCOS ANTONIO BARRIOS, inscrito no CPF: 
475.404.001-53, torna público que requereu ao INSTITUTO NATUREZA 
DO TOCANTINS - NATURATINS, LP (Licença Prévia), LI (Licença de 
Instalação) e LO (Licença de Operação), para atividade Agrícola (Pequeno 
Porte), que se enquadra no Anexo I da Resolução COEMA-TO nº 007/2005 
em sua propriedade, denominada de FAZENDA RECANTO DA ONÇA - 
Zona Rural do Município de FORMOSO DO ARAGUAIA/TO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Sr. MESSIAS DOS SANTOS PINTO, inscrito no CPF: 
017.529.101-25, torna público que requereu ao INSTITUTO NATUREZA 
DO TOCANTINS - NATURATINS LP (Licença Prévia), LI (Licença de 
Instalação) e LO (Licença de Operação), para atividade de Bovinocultura 
(Pequeno Porte), que se enquadra no Anexo I da Resolução COEMA-TO 
nº 007/2005 em sua propriedade, denominada de FAZENDA FLORESTA -  
Zona Rural do município de CRISTALÂNDIA/TO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Sr. MOACIR INACIO DA SILVEIRA, inscrito no CPF  
Nº 021.285.601-44, torna público que requereu junto ao NATURATINS: 
As Licenças (Prévia, Instalação e Operação), para a atividade de 
Pecuária na FAZENDA PAIOLÃO, Lote nº 53, do Loteamento Sitio Novo -  
ZONA RURAL - TABOCÃO/TO. O empreendimento se enquadra nas 
Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97 e COEMA 007/2005, referente 
ao Licenciamento Ambiental deste tipo de atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

NIVALDO RODRIGUES BRAGA, inscrito(a) no CPF  
n° 388.928.722-53, torna público que requereu do Instituto Natureza do 
Tocantins - NATURATINS, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para a atividade de Lavra Garimpeira para 
minério de quartzo, localizada na Chácara Divino Pai Eterno, Zona Rural 
de Pium - TO. O empreendimento se enquadra na Resolução COEMA  
Nº 07/2005, que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PEDRO HENRIQUE FADUL TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, 
agricultor, CPF nº 906.003.551-87, residente na cidade de Divinópolis-TO,  
torna público que está requerendo junto ao NATURATINS, as Licenças 
Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO) para a atividade de 
AGRICULTURA (Soja e Milho) para a FAZENDA TERRA ROXA, 
município de DIVINÓPOLIS - TO, objeto de sua propriedade. E que o 
empreendimento se enquadra nas Resoluções do CONAMA nº 001/86 
e 237/07 e COEMA nº 007/2005, que discorrem sobre Licenciamentos 
Ambientais.
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Sr. Roberto Rodrigues de Souza, inscrito no CPF: 369.615.821-68,  
torna público que requereu junto ao Instituto Natureza do Tocantins- 
NATURATINS, as Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação 
(LO) para exercer a atividade de Bovinocultura e Agricultura de Sequeiro, 
na Fazenda Santa Edwiges I, II, III e IV, no município de Dueré - TO. O 
empreendimento se enquadra nas Resoluções do CONAMA nº 237/1997 
e COEMA nº 007/2005, que dispõem sobre Licenciamento Ambiental da 
atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

SANDI KUTIANSKI, brasileiro, casado, contador, CPF  
nº 040.580.949-23, residente na cidade de Abreulândia - TO, torna público 
que está requerendo junto ao NATURATINS, as Licenças Prévia (LP), 
Instalação (LI) e Operação (LO) para a atividade de AGRICULTURA (Soja 
e Milho) para a FAZENDA CABECEIRA VERDE (Lote 12D do Loteamento 
Araguacema, 16ª Etapa), Município de ABREULÂNDIA - TO, objeto de 
sua propriedade. E que o empreendimento se enquadra nas Resoluções 
do CONAMA nº 001/86 e 237/07 e COEMA nº 007/2005, que discorrem 
sobre Licenciamentos Ambientais.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - 
SANEATINS, inscrita no CNPJ Nº 25.089.509/0001-83, torna público que 
requereu junto ao Órgão Ambiental Municipal as Licenças Ambientais, 
Prévia (LMP) e de Instalação (LMI), para o sistema extravasor da 
estação elevatória de esgotos - EEE 007 em Porto Nacional/TO. O 
empreendimento se enquadra nas Resoluções do CONAMA Nº 001/86 e 
Resolução COEMA-TO Nº 007/05. Processo sob responsabilidade técnica 
da Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço Social do Comércio - Administração Regional no 
Tocantins, torna pública a licitação Modalidade Pregão Presencial 
22/01.00025 - PG, Tipo Menor Preço Por Global, regida pelas Resoluções 
SESC 1252/06/12 e 1.449/2020. A reunião acontecerá no dia 21/07/2022 
às 09hs:00min, na sede administrativa do SESC sito na ACSO 40 
(antiga 301 norte), Palmas/TO. A licitação destina-se à aquisição de 
Frios Congelados Diversos, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogável por igual período, destinado a atender ao almoxarifado 
do SESC/TO. na cidade de Palmas/TO. O edital está disponível no site:  
www.sescto .com.br.  Maiores  In formações nos te le fones:  
(063) 3219- 9113/9125.

Palmas/TO, 12 de julho de 2022.

Higor Pinto da Silva
Pregoeiro da CPL

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A SOCIBE ENERGIA S/A, CNPJ sob o nº 02.131.646/0001-33, 
com sede na FAZENDA SERRA GRANDE, S/N, Bairro ZONA RURAL, 
CEP: 77.300-000, Dianópolis - TO, torna público que requereu ao 
Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, Autorização Ambiental 
para restauração e adequação no canal de fuga da usina PCH Agrotrafo, 
inserida no município de Dianópolis - TO. O empreendimento se enquadra 
na Resolução COEMA nº 007/2005, que dispõe sobre o Licenciamento 
Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A pessoa Física, WESDARLEY PESSOA DE SOUZA, inscrita 
no CPF: 641.246.301-15, torna público que requereu ao Instituto Natureza 
do Tocantins - NATURATINS, as Licenças: LP, LI e LO para atividade de 
Pecuária na Fazenda Retiro, Município de Paranã - TO. O empreendimento 
se enquadra nas Resoluções CONAMA 237/97 e COEMA 07/05, que 
dispõem sobre Licenciamento Ambiental desta atividade, como pequeno 
porte.
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