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MUnICÍPIo de PALMAS 

eSTAdo do ToCAnTInS

2.024
Edição nº

sUMÁRio

ATos do PodER EXECUTiVo

dECRETo nº 1.620, dE 21 dE JUnHo dE 2018.

designa os membros do Conselho Municipal de 
Assistência Social para o biênio 2018-2020, e adota 
outras providências. 

A PREFEiTA dE PALMAs no uso de suas atribuições que lhe 
confere o art. 71, incisos I e III, da Lei orgânica do Município, e com 
fulcro na Lei n° 1.380, de 6 de setembro de 2005,

deCreTA:

Art. 1º ficam designados para compor o Conselho Municipal 
de Assistência Social (CMAS), para o biênio 2018-2020, os membros 
a seguir: 

I - representantes do Poder executivo Municipal, por meio:

a) da Secretaria Municipal de desenvolvimento Social:

1. Ana Maria José dias Catão, titular;
2. Marlucy ramos Albuquerque Carmo, suplente;

b) da Secretaria Municipal de Planejamento e desenvolvimento 
Humano:

1. Ana Lúcia Sales Gomes, titular;
2. Ana Marcia ribeiro Soares, suplente;

c) da Secretaria Municipal da educação:

 1. Margaret Pereira da Silva, titular;
 2. Mirela Caitano da Silva ribas, suplente;

d) da Secretaria Municipal da Saúde:

1. francisca ferreira da Paz, titular;
2. Virgínia de Moura fragoso, suplente;

e) da Secretaria Municipal de desenvolvimento rural:

1. roberto Jorge Sahium, titular;
2. fernanda dias da Silva, suplente;

f) da fundação de esportes e Lazer de Palmas:

1. rafael Silva neves, titular;
2. Mariana neves de oliveira, suplente;

II - representantes da Sociedade Civil, por meio:

a) federação das APAeS do estado Tocantins (feAPAeS):

1. Marciane Machado Silva, titular;
2. Leonel dos Santos Vaz, suplente;

a) do Conselho regional de Psicologia (CrP), 23ª região:

1. erika rodrigues Lustosa, titular;
2. Hareli fernanda Garcia Cecchin, suplente;

b)  Associação Semente do Verbo:

1. Bárbara Maria Veloso oliveira Santos, titular;
2. Maria Izabel Bezerra Gomes, suplente;

d) do Centro Juvenil Salesiano dom Bosco:

1. rosangela Barbosa Campos, titular;
2. Patrícia Gonçalves dos reis; suplente;

e) Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB):

1. Sheila Martin Barrionuevo, titular;
2. Sandra Maria ribeiro Leitão; suplente;

f) Conselho regional de Serviços Social (CreSS), 25ª região:

1. Vanessa neves Mendes rocha, titular;
2. Poliana Lopes da Silva; suplente;

Parágrafo único. o mandato dos membros será de dois anos, 
permitida recondução.

 
Art. 2º A função de membro do CMAS não é remunerada, por 

ser de interesse público relevante.

Art. 3º É revogado o decreto nº 1.236, de 25 de abril de 2016, 
que designa os membros do Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS), biênio 2016/2018.

Art. 4º este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Palmas, 21 de junho de 2018.

CInTHIA ALVeS CAeTAno rIBeIro
Prefeita de Palmas

Valquíria Moreira rezende
Secretária Municipal de desenvolvimento Social

Thiago de Paulo Marconi
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas - Interino
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CinTHiA ALVEs CAETAno RiBEiRo
Prefeita de Palmas

THiAGo dE PAULo MARConi
Secretário da Casa Civil - Interino

AGosTinHo ARAÚJo RodRiGUEs JÚnioR
Superintendente de elaboração Legislativa

idERLAn sALEs dE BRiTo
Diretor do Diário Ofi cial do Município

CAsA CiViL
iMPREnsA oFiCiALiMPREnsA oFiCiALiMPREnsA

http://diarioofi cial.palmas.to.gov.br
diarioofi cialpalmas@gmail.com

Av. JK - 104 norte - Lote 28 A  
ed. Via nobre empresarial - 7º Andar -  Palmas/To   

CeP: 77006-014  |  fone: (63) 2111-2507

PREFEiTURA MUniCiPAL dE PALMAs - ToCAnTins

sECRETARiA dE CoMUniCAção

EXTRATo dE ConTRATo nº 014/2018

ProCeSSo: 201800207
eSPeCIe: Contrato de Prestação de Serviços
ConTrATAnTe: SeCreTArIA MUnICIPAL de CoMUnICAÇÃo
ConTrATAdA: InTerCon SerVIÇoS de CoMUnICAÇÃo 
VISUAL

sECRETARiA dE PLAnEJAMEnTo E 
dEsEnVoLViMEnTo HUMAno

PoRTARiA nº 336/GAB/sEPLAd, dE 18 dE JUnHo dE 2018

dispõe sobre a homologação do resultado da 
Avaliação especial de desempenho do servidor 
lotado na Secretaria Municipal de Comunicação.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Ofi cial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifi ca,

reSoLVe:

Art.1º Homologar o resultado da Avaliação especial 
de desempenho de servidor lotado na Secretaria Municipal de 
Comunicação, aprovado na Avaliação especial de desempenho - 
estágio Probatório, de acordo com avaliação devidamente assinada 
pela comissão setorial instituída pela Portaria nº 642, de 25 de 
agosto de 2017, publicada no doM nº 1827, de 28 de agosto de 
2017, conforme documento em anexo.

CAsA CiViL do MUniCÍPio

PoRTARiA nº 105, dE 21 dE JUnHo dE 2018.

 o SeCreTárIo dA CASA CIVIL do MUnICÍPIo de 
PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o decreto nº 1.594, 
de 19 de abril de 2018, 

reSoLVe:

Art. 1º revogar, com efeito retroativo ao dia 6 de junho de 
2018, o Ato nº 513-CSS, de 16 de maio de 2018, nas partes que 
cederam os servidores relacionados, integrantes do quadro de 
pessoal efetivo deste Município, para o Instituto de Previdência 
Social do Município de Palmas:

Matrícula nome Cargo
175011 AnA CLAUdIA LoPeS GABIno Analista de Sistemas

413019275 eVA LeAndrA LIMA dA SILVA fIGUeIredo Analista Técnico Administrativo
413020674 MArIA AnGÉLICA CAMPoS PInTo Técnico em Contabilidade

Art. 2° esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palmas, 21 de junho de 2018.

Thiago de Paulo Marconi
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas - Interino

PoRTARiA nº 106, dE 21 dE JUnHo dE 2018.

o SeCreTárIo dA CASA CIVIL do MUnICÍPIo de 
PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o decreto nº 1.594, 
de 19 de abril de 2018, 

reSoLVe:

Art. 1º revogar, com efeito retroativo ao dia 18 de junho 
de 2018, o Ato nº 513-CSS, de 16 de maio de 2018, nas partes 
que cederam os servidores relacionados, integrantes do quadro 
de pessoal efetivo deste Município, para o Instituto de Previdência 
Social do Município de Palmas:

Matrícula nome Cargo
131521 SÉrGIo LACerdA ferreIrA Assistente Administrativo
134821 MArCoS SoUSA TerreÇo Auxiliar Administrativo
280221 ACILon JonAS ferreIrA BorGeS Técnico em Saúde: Assistente Administrativo

Art. 2° esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palmas, 21 de junho de 2018.

Thiago de Paulo Marconi
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas - Interino

oBJeTo: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de estruturas temporárias (som, palco, 
arquibancadas, cadeiras, mesas, dentre outros), para atender aos 
eventos produzidos ou apoiados pela Prefeitura de Palmas, por 
meio de sua Secretaria de Comunicação.
VALor ToTAL: r$ 112.712,80
BASe LeGAL: Processo nº 201800207, Lei federal 8.666/93, 
decreto Municipal nº 1.031/15 e Instrução normativa.
reCUrSoS: A despesa com a execução do objeto deste Contrato 
correrá à conta da dotação orçamentária consignada: Unidade 
Gestora: 5600 Classifi cação Orçamentária: 24.122.1138.4501, 
natureza de despesa:3.3 90.39 e fonte de recursos: 001000105, 
consignados no orçamento do Município.
VIGÊnCIA: terá início a partir da data de sua assinatura e terá 
vigência no seu respectivo crédito orçamentário conforme disposto 
no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvando o período de garantia 
dos objetos.
dATA dA ASSInATUrA: 06 de fevereiro de 2018.
SIGnATárIoS: Por um lado, a SeCreTArIA MUnICIPAL de 
CoMUnICAÇÃo, CnPJ/Mf nº 24.851.511.000-38 com sede 
na Quadra 104 norte, Avenida JK, Lote 28-A, edifício Via nobre 
empresarial, 8º andar, Centro-Palmas/To, neste ato representado 
pela Secretaria Municipal de Comunicação a Senhora raquel de 
oliveira de Sousa, brasileira, portadora do rG nº 307.551 SSP/To e 
CPf nº. 695.961.231-49, doravante denominado ConTrATAnTe, 
e ConTrATAdA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CnPJ 
sob o n.º 03.573.659/0001-25, com sede na quadra 103 alameda 
rUA se 03, Conj. 03 lote 25l neste ato representado por francisco 
Monteiro de Souza filho, representante, rG nº 12.527.488-9/SSP/
SP, CPf/Mf nº 038.582.968-05, têm entre si, justo e avençado o 
presente, observadas as disposições da Lei nº 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993.
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Art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palmas, 18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano

AneXo À PorTArIA n° 336/GAB/SePLAd, 
de 18 de JUnHo de 2018

5ª eTAPA
ITeM MATrICULA noMe AdMISSÃo CArGo noTA

dIreTorIA de JornALISMo
01 413025539 VALdenI PATrICIo dA roCHA 30/11/2015 JornALISTA 94

Jane ernesto da Silva - Presidente da Comissão
Joana darc rosa Severino nolasco- Membro da Comissão

Isis Viana Coutinho- Membro da Comissão
Simone Beltrão Lopes nunes - Membro da Comissão

PoRTARiA nº 337GAB/sEPLAd, dE 18 dE JUnHo dE  2018

dispõe sobre a homologação dos resultados 
da Avaliação especial de desempenho de 
servidores lotados na Secretaria Municipal da 
educação.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art.1º Homologar os resultados da Avaliação especial de 
desempenho de servidores lotados na Secretaria Municipal de 
educação, aprovados na Avaliação especial de desempenho - 
estágio Probatório, de acordo com avaliação devidamente assinada 
pela Comissão Setorial, instituída pela Portaria nº 883, de 21 de 
novembro de 2017, publicada no doMP nº 1882, de 22 de novembro 
de 2017, conforme documento em anexo.

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

Palmas, 18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano

AneXo À PorTArIA n° 337/GAB/SePLAd, 
de 18 de JUnHo de 2018

5ª eTAPA
ITeM MATrICULA SerVIdor AdMISSÃo CArGo noTA

SeCreTArIA eXeCUTIVA

01 413025437 LICIAne GoMeS CAeTAno CoSTA 12/11/2015 TAe 88,8

6ª eTAPA
ITeM MATrICULA SerVIdor AdMISSÃo CArGo noTA

eSCoLA MUnICIPAL LUIZ GonZAGA

01 413011655 edInALVA VALAdAreS CUnHA MoreIrA 27/03/2013 AAe 95,2

Jane ernesto da Silva - Presidente da Comissão
Myrla Bezerra de oliveira - Membro da Comissão

Maria Zuleide evangelista Macedo - Membro da Comissão
Willna rocha de Assunção- Membro da Comissão

PoRTARiA nº 338 /GAB/sEPLAd, dE 18 dE JUnHo dE 2018

dispõe sobre a homologação dos resultados 
da Avaliação especial de desempenho de 
servidores lotados na Procuradoria Geral do 
Município.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 

conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art.1º Homologar os resultados da Avaliação especial 
de desempenho de servidores lotados na Procuradoria Geral 
do Município, aprovados na Avaliação especial de desempenho 
- estágio Probatório, de acordo com a avaliação devidamente 
assinada pela comissão setorial instituída pela Portaria nº 426/GAB/
SePLAd, de 29 de maio de 2017, Publicada no doM nº 1765, de 
01 de junho de 2017, conforme documento em anexo.

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

Palmas,18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano

AneXo À PorTArIA n° 338/GAB/SePLAd, 
de 18 de JUnHo de 2018

3ª eTAPA
ITeM MATrICULA noMe AdMISSÃo CArGo noTA

GABIneTe do ProCUrAdor

01 413027953 renAn SALeS de MeIrA 21/11/2016
ProCUrAdor 

MUnICIPAL
98,4

02 413027955 JULIo CeSAr LIMA BATISTA fILHo 21/11/2016
ProCUrAdor 

MUnICIPAL
98,4

03 413027952 VITor BArBoSA de oLIVeIrA 21/11/2016
ProCUrAdor 

MUnICIPAL
98,4

Jane ernesto da Silva - Presidente da Comissão
Irenildes Alves do nascimento- Membro da Comissão

Pedro Cursino de oliveira - Membro da Comissão

PoRTARiA nº 339 /GAB/sEPLAd, dE 18 dE JUnHo dE  2018

dispõe sobre a homologação do resultado da 
Avaliação especial de desempenho do servidor 
lotado na Secretaria Municipal de Habitação.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art.1º Homologar o resultado da Avaliação especial 
de desempenho de servidor lotado na Secretaria Municipal da 
Habitação, aprovado na Avaliação especial de desempenho - 
estágio Probatório, de acordo com avaliação devidamente assinada 
pela comissão setorial instituída pela Portaria nº 296/GAB/SePLAd, 
de 10 de abril de 2017, publicada no doM nº 1737, de 20 de abril 
de 2017, conforme documento em anexo.

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

Palmas,18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano
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devidamente assinada pela Comissão Setorial, instituída pela 
Portaria nº 164, de 21 de fevereiro de 2017, publicada no doM nº 
1705, de 06 de março de 2017, conforme documento em anexo.

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

Palmas,18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano

AneXo A PorTArIA n° 341/GAB/SePLAd, 
de 18 de JUnHo de 2018

5ª eTAPA
ITeM MATrICULA noMe AdMISSÃo CArGo noTA

dIVISÃo do PLAnTAo SoCIAL 
01 413025634 MArIVALdA ferreIrA GUIMArAeS 07/12/2015 ASSISTenTe SoCIAL 89

6ª eTAPA 
ITeM MATrICULA noMe AdMISSÃo CArGo noTA

dIVISÃo de TrAnSPorTe
01 413024129 Andre CoeLHo CAVALCAnTe 08/06/2015 MoTorISTA 91

UnIdAde de ATendIMenTo – CASA ACoLHIdA
02 413023979 AnIeL rIBeIro dA SILVA 29/05/2015 edUCAdor SoCIAL 79,8
03 413024112 VALBer MArQUeS de SoUSA 08/06/2015 MoTorISTA 77,8

Jane ernesto da Silva - Presidente da Comissão
Yolanda Alves da Silva - Membro da Comissão

Lucirene fernandes Pinto Lima - Membro da Comissão
Húlida Alves dos Santos Cirqueira - Membro da Comissão

PoRTARiA nº 342/GAB/sEPLAd, 18 dE JUnHo dE 2018

Homologa o estágio probatório dos servidores 
abaixo nominados.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art. 1º Homologar a conclusão do estágio probatório dos 
servidores a seguir nominados, conforme relatórios das avaliações 
especiais de desempenho apresentadas pela Comissão Setorial 
da Secretaria Municipal de desenvolvimento Social, instituída pela 
Portaria nº 164, de 21 de fevereiro de 2017, publicada no doMP 
nº 1705, de 06 de março de 2017, observada a data de admissão 
e conclusão do período de estágio probatório, conforme listado 
abaixo.

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

Palmas, 18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano

AneXo À PorTArIA n° 342/GAB/SePLAd, 
de 18 de JUnHo de 2018

ITeM MATrICULA noMe AdMISSÃo CArGo A PArTIr de
01 413024129 Andre CoeLHo CAVALCAnTe 08/06/2015 MoTorISTA 23/05/2018
02 413023979 AnIeL rIBeIro dA SILVA 29/05/2015 edUCAdor SoCIAL 13/05/2018
03 413024112 VALBer MArQUeS de SoUSA 08/06/2015 MoTorISTA 23/05/2018

PoRTARiA nº 343/GAB/sEPLAd, dE 18 dE JUnHo dE 2018

Homologa o estágio probatório dos servidores 
abaixo nominados.

 A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 

AneXo À PorTArIA n° 339/GAB/SePLAd, 
de 18 de JUnHo de 2018

5ª eTAPA
ITeM MATrICULA SerVIdor AdMISSÃo CArGo noTA

dIreTorIA de ProJeToS SoCIAIS e CAdASTro

01 413025404 JAnAInA CArdoSo LIrA MACHAdo 05/11/2015
ASSISTenTe 

SoCIAL 
98

Jane ernesto da Silva - Presidente da Comissão
Camila Gonçalves reis - Membro da Comissão
Juliana Menelik Costa - Membro da Comissão

PoRTARiA nº 340/GAB/sEPLAd, dE18 dE JUnHo dE 2018

dispõe sobre a homologação dos resultados 
da Avaliação especial de desempenho de 
servidores lotados na Secretaria Municipal de 
Segurança e Mobilidade Urbana.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art.1º Homologar os resultados da Avaliação especial de 
desempenho de servidores lotados na Secretaria Municipal de 
Segurança e Mobilidade Urbana, aprovados na Avaliação especial 
de desempenho-estágio Probatório, de acordo com avaliação 
devidamente assinada pela Comissão Setorial instituída pela 
Portaria nº 517, de 28 de junho de 2017, publicada no doM nº 
1786, de 30 de junho de 2017, conforme documento em anexo.

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

Palmas, 18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano

AneXo A PorTArIA n° 340/GAB/SePLAd, 
de 18 de JUnHo de  2018

6ª eTAPA
ITeM MATrICULA noMe AdMISSÃo CArGo noTA

GABIneTe do SeCreTArIo 

01 413023793 dAnIeLe JAMILe MIrA PICAnCo dIAS 19/05/2015
AnALISTA de 

reCUrSoS HUMAnoS
81,2

02 413023992 JAneSLAne ferreIrA MACIeL 01/06/2015
AGenTe de TrAnSITo e 

TrAnSPorTeS
97,6

Jane ernesto da Silva - Presidente da Comissão
Zilene Miranda Aquino ramos- Membro da Comissão

neile Gomes dos reis- Membro da Comissão

PoRTARiA nº 341/GAB/sEPLAd, 18 dE JUnHo dE  2018

dispõe sobre a homologação dos resultados 
da Avaliação especial de desempenho de 
servidores lotados na Secretaria Municipal de 
desenvolvimento Social.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art.1º Homologar os resultados da Avaliação especial 
de desempenho de servidores lotados na Secretaria Municipal 
de desenvolvimento Social, aprovados na Avaliação especial 
de desempenho - estágio Probatório, de acordo com avaliações 
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Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art. 1º Homologar a conclusão do estágio probatório dos 
servidores a seguir nominados, conforme relatórios das avaliações 
especiais de desempenho apresentadas pela Comissão Setorial da 
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, instituída 
pela Portaria nº 517, de 28 de junho de 2017, publicada no doMP 
nº 1786, de 30 de junho de 2017, observada a data de admissão 
e conclusão do período de estágio probatório, conforme listados 
abaixo.

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

Palmas, 18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano

AneXo À PorTArIA n° 343 /GAB/SePLAd, 
de  18 de JUnHo de 2018

ITeM MATrICULA noMe AdMISSÃo CArGo A PArTIr de

01 413023793 dAnIeLe JAMILe MIrA PICAnCo dIAS 19/05/2015
AnALISTA de reCUrSoS 

HUMAnoS
03/05/18

02 413023992 JAneSLAne ferreIrA MACIeL 01/06/2015
AGenTe de TrAnSITo e 

TrAnSPorTeS
16/05/18

PoRTARiA nº 344/GAB/sEPLAd, dE 18 dE JUnHo dE 2018

Homologa o estágio probatório dos servidores 
abaixo nominados.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art. 1º Homologar a conclusão do estágio probatório dos 
servidores a seguir nominados, conforme relatórios das avaliações 
especiais de desempenho apresentadas pela Comissão Setorial da 
Secretaria Municipal da educação, instituída pela Portaria nº 883, 
de 21 de novembro de 2017, publicada no doMP nº 1.882, de 22 
de novembro de 2017, observada a data de admissão e conclusão 
do período de estágio probatório, conforme listados abaixo.

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

Palmas, 18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano 

AneXo À PorTArIA n° 344/GAB/SePLAd, 
de 18 de JUnHode  2018

ITeM MATrICULA SerVIdoreS AdMISSÃo CArGo A PArTIr de
01 413019195 APAreCIdo SILVA SAnToS 22/09/2014 AAe 06/09/2017
02 413019347 TereZInHA GoMeS SAnToS roCHA 07/10/2014 P-I 40H 21/09/2017
03 413019431 AnA MArIA neTo 06/10/2014 P-I 40H 20/09/2017
04 413011655 edInALVA VALAdAreS CUnHA MoreIrA 27/03/2013 AAe 11/03/2016

PoRTARiA nº 345 /GAB/sEPLAd, dE 18 dE JUnHodE 2018

dispõe sobre a homologação do resultado 
da Avaliação especial de deoksempenho do 
servidor lotado na fundação Municipal de Meio 
Ambiente de Palmas.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 

de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art.1º Homologar o resultado da Avaliação especial 
de desempenho de servidor lotado na fundação Municipal de 
Meio Ambiente de Palmas, aprovado na Avaliação especial de 
desempenho - estágio Probatório, de acordo com a avaliação 
devidamente assinada pela comissão setorial instituída pela Portaria 
nº 113/GAB/SePLAd, de 22 de fevereiro de 2018, publicada no 
doMP nº 1945, de 23 de fevereiro de 2018, conforme documento 
em anexo.

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

Palmas, 18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano

AneXo À PorTArIA n° 345 GAB/SePLAd, 
de  18 de JUnHo de 2018

6ª eTAPA
ITeM MATrICULA noMe AdMISSÃo CArGo noTA

GerenCIA de ProJeToS AMBIenTAIS 
01 413024373 roSeAnne VeLoSo de CAMArGo 12/06/2015 enGenHeIro 98,8

Jane ernesto da Silva - Presidente da Comissão
rogério Silva rodrigues - Membro da Comissão

nilson Barbosa rego - Membro da Comissão

PoRTARiA nº 349/GAB/sEPLAd,18 dE JUnHo dE  2018

Homologa o estágio probatório do servidor 
abaixo nominado.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de PLAneJAMenTo e 
deSenVoLVIMenTo HUMAno, no uso de suas atribuições, 
conferidas por meio do artigo nº 27 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, que dispõe sobre a reorganização Administrativa do 
Poder executivo de Palmas, combinado com o ATo nº 393 - nM, 
de 06 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.973, de 06 de abril de 2018, e ainda, considerando o inciso III do 
art. 8º da Lei Complementar nº 46, de 27 de dezembro de 2001, 
na forma que especifica,

reSoLVe:

Art. 1º Homologar a conclusão do estágio probatório do 
servidor a seguir nominado, conforme relatórios das avaliações 
especiais de desempenho apresentadas pela Comissão Setorial 
da fundação de Meio Ambiente de Palmas, instituída pela Portaria 
nº 113/GAB/SePLAd, de 22 de fevereiro de 2018, publicada no 
doMP nº 1945, de 23 de fevereiro de 2018, observada a data de 
admissão e conclusão do período de estágio probatório, conforme 
listado abaixo.

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

Palmas, 18 de junho de 2018.

Ana Marcia ribeiro Soares
diretora de Gestão de Pessoas

fernanda rodrigues da Silva
Secretária de Planejamento e desenvolvimento Humano

AneXo À PorTArIA n° 349/GAB/SePLAd, 
18 de JUnHo de 2018

ITeM MATrICULA noMe AdMISSÃo CArGo A PArTIr de

01 413024373 roSeAnne VeLoSo de CAMArGo 12/06/2015 enGenHeIro 27/05/2018
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sECRETARiA dE FinAnçAs

PoRTARiA GAB/sEFin nº 66 dE 18 dE JUnHo dE 2018. 

A SeCreTárIA MUnICIPAL de fInAnÇAS, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo art. 80, incisos IV e V, da 
Lei orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei 2.299 
de 30 de março de 2017.

r e S o L V e:

Art. 1º InTerroMPer, o gozo de 05 (cinco) dias de férias 
a partir de 18/06/2018, do servidor Wesley Gomes de oliveira, 
educador Social, matrícula 413021045, relativo ao período 
aquisitivo 2016/2017 anteriormente marcado para usufruir a partir 
de 18/06/2018 a 22/06/2018, em razão de extrema necessidade de 
serviços assegurando-lhe o direito de usufruir o referido benefício 
em data a combinar.

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

Gabinete da Secretária Municipal de finanças, aos 18 dias 
do mês de junho de 2018.

VÉrA LÚCIA THoMA ISoMUrA 
Secretário Municipal de finanças

EXTRATo dE TERMo AdiTiVo nº 08 Ao ConTRATo dE 
PREsTAção dE sERViços nº 03/2014

eSPÉCIe: PreSTAÇÃo de SerVIÇoS
ConTrATAnTe: MUnICÍPIo de PALMAS
ConTrATAdA: SIM TeLeCoM LTdA - ePP
oBJeTo: Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de VPn IP/MPLS (virtual Private network Internet Protocol 
/ Multiprotocol Label Switching) para criação de uma rede de área 
metropolitana – MAn (Metropolitan Area network) para os Órgãos 
Municipais, abrangendo ponto de concentração, pontos de conexão 
primários, secundários e acesso à internet.
AdITAMenTo: formalizar a prorrogação da vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a contar do seu vencimento, permanecendo 
inalteradas as demais cláusulas, cuja despesa correrá pelas seguintes 
dotações orçamentárias: 1200.04.122.1123.4501, 1400.23.122.1125.4501, 
1600.27.122.1126.4501, 2100.04.122.1127.4501, 2300.03.122.1144.4501, 
2500.04.122.1146.4501, 2600.11.122.1128.4501, 2700.04.122.1129.4501, 
3300.20.122.1132.4501, 3500.04.122.1134.4501, 3700.08.122.1133.4501, 
5200.15.122.1136.4501, 5600.24.122.1138.4501, 7100.13.122.1140.4501, 
7700.04.122.1147.4501, 7800.18.122.1145.4501, 7900.04.122.1135.4501, 
8100.04.122.1149.4501, 8900.04.122.1150.4501, 9100.04.122.1152.4501, 
9200.16.122.1151.4501, 9300.04.122.1153.4501, 9400.15.122.1137.4501, 
2900.12.122.1130.4501; formalizar a exclusão da Secretaria Municipal 
de Saúde, sob as dotações orçamentárias discriminadas no instrumento 
contratual: 10.122.0329.4002; 10.122.0301.4350; 10.305.0301.4200; 
10.302.0301.4284; 10.302.0301.4282; 10.302.0301.4180; 
10.301.0301.4277; fontes: 00.4000.101; 04.0500.101; 04.0600.101; 
04.0100.101; natureza de despesa: 3.3.30.39.
BASe LeGAL: Processo nº 2014003789; Parecer n°. 690/2018/
SUAd/PGM; art. 57, § 2º da Lei n° 8.666/93;
SIGnATárIoS: o MUnICÍPIo de PALMAS, através da Secretaria 
Municipal de finanças e de seu representante legal, a senhora 
Secretária Municipal Véra Lúcia Thoma Isomura, portadora 
do rG nº 756.536-8 SSP/SP e CPf sob o n°. 018.646.118-63 
com a empresa SIM TeLeCoM LTdA-ePP, inscrita no CnPJ nº 
08.778.322/0001-78 neste ato representado pelo Sr. Suelismar 
Caetano ferreira, portador do rG nº 765.625 SSP/MT e CPf sob 
o nº. 460.309.481-72. 
dATA: 18 de junho de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATo dA ATA dE REGisTRo dE PREços nº 033/2018
PREGão ELETRÔniCo nº 033/2018

Processo nº: 2018002696
Validade: 12 (doze) meses 
Órgão interessado: Secretaria Municipal de finanças 
objeto: registro de preços tem por objeto a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de vigilância armada/
desarmada, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e seus anexos, proveniente da sessão 
pública do Pregão de forma eletrônico nº 033/2018, sucedido em 
11/04/2018, às 09:00hs, realizado pela Pregoeira da Secretaria de 
finanças. fUndAMenTo LeGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, com aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro 
de 2007 e do decreto Municipal nº 946, de 14 de janeiro de 2015.  
(Incluem-se todas as alterações promovidas, no que couber).
fornecedor: CAnTÃo VIGILÂnCIA e SeGUrAnÇA LTdA - ePP CnPJ: 14.966.650/0001-09

ITeM QTd Und eSPeCIfICAÇÃo
VALor PoSTo/

MÊS (r$)

VALor 

AnUAL (r$)

VALor 

GLoBAL 

(r$)
LoTe 02

04 03 Postos
Posto de Vigilância armada/desarmada na escala de 44 

horas semanais, de segunda-feira à sábado.
6.415,08 76.980,96 230.942,88

05 19 Postos
Posto de Vigilância armada/desarmada de 12 horas 

diurnas, de segunda-feira à domingo na escala 12x36.
13.000,00 156.000,00 2.964.000,00

06 19 Postos
Posto de Vigilância armada/desarmada de 12 horas 

noturnas, de segunda-feira à domingo na escala 12x36.
14.416,66 172.999,92 3.286.998,48

VALor ToTAL doS SerVIÇoS LoTe 02 6.481.941,36

Palmas – To, 21 de junho de 2018.

Marcia Helena Teodoro de Carvalho
Pregoeira

AViso dE REsULTAdo
PREGão ELETRÔniCo n° 033/2018

AMPLA ConCoRRÊnCiA
REGisTRo dE PREços 

Processo nº 2018002696.Órgão Interessado: Secretaria Municipal 
de finanças. objeto: o registro de preços tem por objeto a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de vigilância armada/desarmada conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. empresa 
Vencedora: CAnTÃo VIGILÂnCIA e SeGUrAnÇA LTdA - ePP, 
CnPJ: 14.966.650/0001-09, Itens: 01 e 02, Valor Total: 8.468.788,32 
(oito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e 
oitenta e oito reais e trinta e dois centavos). data da realização do 
certame: 11/04/2018.

Palmas -To, 19 de junho de 2018.

Marcia Helena Teodoro de Carvalho
Pregoeira

AViso dE REsULTAdo
PREGão ELETRÔniCo n° 038/2018

REGisTRo dE PREços
AMPLA ConCoRRÊnCiA

Processo nº 2017069386. Órgão Interessado: fundação Municipal 
do Meio Ambiente. objeto: o registro de preços tem por objeto 
a contratação de serviços de empresa especializada para 
realização de análises laboratoriais de parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos para verificação da qualidade da água, conforme 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. 
empresa Vencedora: ConáGUA AMBIenTAL LTdA - eIreLI, 
CnPJ: 01.615.998/0001-00, Item: 01, Valor: 175.000,00 (Cento 
e setenta e cinco mil reais). data da realização do certame: 
14/05/2018.

Palmas -To, 21 de junho de 2018.

Izabela Pires de Brito
Pregoeira

DIRETORIA DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

EdiTAL dE inTiMAção

A Junta de recursos fiscais - JUref, situada à quadra 502 Sul, 
Av. nS 02, Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti – Tel. (0xx63) 
2111-2703 – CeP 77.021-900 – Palmas/To, InTIMA, com base no 
artigo 6º, §2º da LC nº 288/2013, o contribuinte abaixo relacionado, 
da SenTenÇA de PrIMeIrA InSTÂnCIA.
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razão Social CnPJ
Auto de Infração/exigência 

Tributária
Processo

Sentença de 1ª 

Instância

SeBASTIÃo donIZeTe dA SILVA 124.951.311-15 13080/2016 ITBI-Af 2016041068
Anular o Auto de 

Infração

Palmas, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Mecenas Martins
Secretário executivo

EdiTAL dE inTiMAção

A Junta de recursos fiscais, com base no artigo 6º, III, da LC nº 288, 
de novembro de 2013, InTIMA o contribuinte abaixo relacionado, 
para comparecer na Junta de recursos fiscais, sito à 502 Sul, Av. 
nS 02, Pça. Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti – Tel. (0xx63) 2111-
2703 – CEP 77.021-900 – Palmas/TO, a fim de quitar débitos(s), 
referente a AUToS de InfrAÇÃo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
ou no mesmo prazo, apresentar impugnação sob pena de revelia.

razão Social CnPJ Autos de Infração

WATSon PIMenTeL PereIrA 13.936.725/0001-38
15573-15574-15575-15576-15577/2018

ISS-Af

CLeUSA MArIA VIrGInIo neTo 348.801.271-91
11983/2015 

ITBI-Af

J. T. B. P. odonToLoGIA S/S LTdA - Me 09.814.584/0001-03
15559/2018 

Mf

noGUeIrA e ASSoCIAdoS 13.939.008/0001-60
15578-15579-15580-15581-15582/2018 

ISS-Af

Palmas/To, 15 de junho de 2018

Carlos Augusto Mecenas Martins
Secretário executivo da JUref

EdiTAL dE inTiMAção

A Junta de recursos fiscais, com base no artigo 6°, III, da LC 
nº 288/2013, InTIMA o contribuinte abaixo relacionado, para 
comparecer na Junta de recursos fiscais, sito à 502 Sul, Av. nS 
02, Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti – Tel. (0xx63) 2111-
2703 – CEP 77.021-622 – Palmas/TO, a fim de quitar débitos (s), 
referente a noTIfICAÇÃo de LAnÇAMenTo, no prazo de 30 
(trinta) dias, ou no mesmo prazo, apresentar reclamação contra 
o Lançamento.

nome/razão Social Notificação de Lançamento/ Exigência Tributária Processo

MAGAZIn ConSTrUÇÕeS LTdA
5168-5169/2018 

ISS-Co/IPTU-Af

2018015062 

2018015063

eLVIrA LUIZA de freITAS rAHAL
5148-5149-5150/2018 

ISS-Co/IPTU-Af

2018015033

2018015037 

2018015039

A. ALVeS de LIMA Me
5269-5270/2018 

ISS-Af-nL

2018016406 

2018016407

Palmas, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Mecenas Martins
Secretário executivo

EdiTAL dE inTiMAção

A Junta de recursos fiscais, com base no artigo 6°, III, da LC 
nº 288/2013, InTIMA o contribuinte abaixo relacionado, para 
comparecer na Junta de recursos fiscais, sito à 502 Sul, Av. nS 
02, Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti – Tel. (0xx63) 2111-
2703 – CeP 77.021-622 – Palmas/To, a fim de quitar débitos(s), 
referente a noTIfICAÇÃo de LAnÇAMenTo, no prazo de 30 
(trinta) dias, ou no mesmo prazo, apresentar reclamação contra 
o Lançamento.

nome/razão Social Notificação de Lançamento/ Exigência Tributária Processo

VAnILdo BrITo doS SAnToS 
5067/2018 

ISS-Co
2018009526

IndUSTrIA GrAfICA e edITorA PrIMAPreS LTdA 
5170/2018 

ISS-Co
2018015064

THIAGo dA SILVA MeneZeS 
5145-5146-5147/2018 

ISS-Co/IPTU-Af

 2018015029 
2018015031 
2018015032

fLAVIo GonÇALVeS 
5162/2018 

ISS-Co
2018015056 

rCA CoM. de eQUIPAMenToS de InforMáTICA LTdA 
5089/2018 

ISS-Af-Sn
2018015179

Palmas, 18 de junho 2018

Carlos Augusto Mecenas Martins
Secretário executivo da Juref

EdiTAL dE noTiFiCAção (*)

A Secretaria da Junta de recursos fiscais, com base no artigo 
6º, §2º, II da LC nº 288/2013, noTIfICA os contribuintes abaixo 
relacionados, para comparecerem na Junta de recursos fiscais, 
sito a 502 Sul, Av nS 02, Paço Municipal - Prédio Buriti em Palmas/
To – Tel. (0xx63) 2111-2703 – Palmas/To, no dia e horário abaixo 
especificado para julgamento dos Autos de Infração descritos. 

razão Social/nome Auto de Infração e Processo Multa
dia do 

Julgamento

Horário do 

Julgamento

JoSeMAr ALVeS roSA
Auto de Infração: 001973 

Processo: 2009019938

Infração de 

Posturas
27/06/2018 09:30h

HIULHA de JeSUS SILVA
Auto de Infração: 001764 

Processo: 2016042634

Infração de 

Posturas
27/06/2018 09:40h

IonICe SILVA de MendonÇA
Auto de Infração: 014830 

Processo: 2017060891

Infração de 

Posturas
27/06/2018 09:50h

rICArdo THoMAZ de CerQUeIrA
Auto de Infração: 003628 

Processo: 2017021361

Infração de 

Posturas
27/06/2018 10:00h

LAPAC –  LABorATÓrIo de AnAToMIA 

PAToLÓGICA e CIToPAToLoGIA LTdA.

Auto de Infração: 009631

Processo: 2017046259

Infração de 

Posturas
27/06/2018 10:10h

JoAnA nAYrA MArTInS rIBeIro
Auto de Infração: 009924 

Processo: 2016073967

Infração de 

Posturas
27/06/2018 10:20h

MoISÉS LUIZ LeITe doS reIS GonÇALVeS
Auto de Infração: 002473 

Processo: 2009015553 

Infração de 

Posturas
27/06/2018 10:30h

MoUZAnIeL MoreIrA oLIVeIrA

Autos de Infração: 

008768-008770 Processo: 

2017034227-2017034230 

Infração de 

Posturas
27/06/2018 10:40h

Palmas, 19 de junho de 2018.

Carlos Augusto Mecenas Martins
Secretário executivo da Juref

________________
(*) REPUBLiCAdo por ter saído no doMP nº 2.015, de 7 de junho de 2018, pág. 5, com 
incorreção no original.

EdiTAL dE noTiFiCAção

A Secretaria da Junta de recursos fiscais, com base no artigo 
6º, §2º, II da LC nº 288/2013, noTIfICA o contribuinte abaixo 
relacionado, para comparecer na Junta de recursos fiscais, sito 
à 502 Sul, Av nS 02, Paço Municipal - Prédio Buriti em Palmas/
TO – Tel. (0xx63) 2111-2703, no dia e horário abaixo especificado 
para julgamento dos Autos de Infração descritos. 

razão Social Autos de Infração/ Processo
exigência 

Tributária

dia do 

Julgamento

Horário do 

Julgamento

eXATA CoPIAdorA, edITorA e 

ASSISTÊnCIA TÉCnICA LTdA.

Autos de Infração: 15184-15185-15186-15187.

Processos: 2017067019-2017067020-

2017067022-2017067023.

ISS-Af 28/06/2018 09:30h

rn MeLo – Me.
Autos de Infração: 10605-10608.Processos: 

2015026466-2015026467.
ISS-Af 28/06/2018 09:50h

ArT SPorT LAZer e SAÚde LTdA.
Auto de Infração: 14256. Processos: 

2017003473.
ISS-Af 28/06/2018 10:10h

Palmas, 20 de junho de 2018.

Carlos Augusto Mecenas Martins
Secretário executivo da Juref

sECRETARiA dE inFRAEsTRUTURA 
E sERViços PÚBLiCos.

PoRTARiA nº 100/2018/sEisP, dE 19 dE JUnHo dE 2018

dispõe sobre dispensa de Licitação na forma 
que especifica.

o SeCreTárIo MUnICIPAL de InfrAeSTrUTUrA e 
SerVIÇoS PÚBLICoS, de Palmas-To, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelo Ato nº 451 - nM, de 20 de abril de 2018, e 
pelo Artigo 80, incisos I e IV, da Lei orgânica do Município c/c a Lei 
Municipal nº 2.299, de 30 de março de 2017 e com a Lei Municipal 
nº 2.343, de 4 de outubro de 2017, em conformidade com o Art. 
24, II c/c Art. 23, inc. II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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ConSIderAndo os pr incíp ios que regem os 
procedimentos licitatórios do processo n° 2018014584, do teor do 
Cerificado de Verificação de Regularidade – CVR Nº 081/2018/
nUSCIn/SeISP, do núcleo do Controle Interno da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, bem como toda a 
documentação ali acostada.

ConSIderAndo o disposto no art. 24, inc. II c/c art. 23, 
inc. II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

reSoLVe:

Art. 1º dispensar a Licitação, nos termos da Lei orgânica 
do Município, art. 80, inciso IV, quanto à aquisição de “agua mineral 
e gás de cozinha”, para atender a Superintendência de Serviços 
Públicos desta Secretaria, adjudicando o objeto do presente ato 
de dISPenSA de LICITAÇÃo, por força do art. 24, II, Lei 8666/93, 
às empresas ATACAdo de ProdUToS ALIMenTÍCIoS CV LTA., 
inscrita no CnPJ  nº 24.481.794/0001-10, no valor de r$ 1.520,00 
(Um mil, quinhentos e vinte reais), e fIrMIno CoMÉrCIo de GáS 
eIreLI, inscrita no CnPJ nº 02.633.132/0001-86, no valor de r$ 
6.375,00 (Seis mil, trezentos e setenta e cinco reais), correndo a 
presente despesa com a seguinte dotação orçamentária: UG: 3500, 
funcional Programática: 04.122.1134-4501, natureza da despesa: 
33.90.30, fonte de recursos: 001000199.

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

GABIneTe do SeCreTárIo MUnICIPAL de 
InfrAeSTrUTUrA e SerVIÇoS PÚBLICoS, aos 19 dias do 
mês de junho de 2018.

rAfAeL MArCoLIno de SoUZA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

sECRETARiA dA EdUCAção

PoRTARiA/GAB/sEMEd/n° 0462, 19 dE JUnHo dE 2018.

o SeCreTárIo MUnICIPAL dA edUCAÇÃo, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelo Ato nº 947 - nM de 11 de 
agosto de 2016 e consoante a Lei n° 1256, de 22 de dezembro 
de 2003,

reSoLVe:

ArT. 1°- estabelecer os valores a serem repassados para 
a Unidade de ensino da rede Pública Municipal, através da ACe 
– Associação Comunidade escola que deverão ser gastos com 
apoio às práticas pedagógicas para Unidade de ensino, conforme 
preconização da Lei supracitada.

n.º de ordem escola nº Processo Valor do repasse
1 ACe- escola Municipal de Tempo Integral Anísio Teixeira 2018000001 r$ 2.000,00

ToTAL r$ 2.000,00

ArT. 2°- os recursos serão advindos da seguinte 
dotação: Programa de Trabalho: 12.361.1109.4450 natureza de 
despesa: 33.50.36 fontes: 002000361, 003040361 0020090361, 
0020090361 e 003090040.

ArT. 3°- esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 
SeCreTArIA MUnICIPAL dA edUCAÇÃo, aos dezenove 

dias do mês de junho de dois mil e dezoito.

danilo de Melo Souza
Secretário Municipal da educação

PoRTARiA/GAB/sEMEd/n° 0463, 19 dE JUnHo dE 2018.

o SeCreTárIo MUnICIPAL dA edUCAÇÃo, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelo Ato nº 947 - nM de 11 de 

agosto de 2016 e consoante a Lei n° 1256, de 22 de dezembro 
de 2003,

reSoLVe:

ArT. 1°- estabelecer os valores a serem repassados para 
a Unidade de ensino da rede Pública Municipal, através da ACe 
– Associação Comunidade escola, que deverão ser gastos com 
reforma parcial na Unidade de ensino, conforme preconização da 
Lei supracitada.

n.º de ordem escola nº Processo Valor do repasse
1 ACe – eTI escola Municipal de tempo Integral Lago Sul 2018018504 r$ 11.500,00 

ToTAL r$ 11.500,00

 
ArT. 2°- os recursos serão advindos da seguinte dotação: 

Programa de Trabalho: 03.2900.12.361.1109.4525 natureza de 
despesa: 33.50.39 fontes: 002000361, 003040361 e 003090040.

ArT. 3°- esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

SeCreTArIA MUnICIPAL dA edUCAÇÃo, aos dezenove 
dias do mês de junho de dois mil e dezoito.

danilo de Melo Souza
Secretário Municipal da educação

PoRTARiA/GAB/sEMEd/n° 0464, 19 dE JUnHo dE 2018.

o SeCreTárIo MUnICIPAL dA edUCAÇÃo, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelo Ato nº 947 - nM de 11 de 
agosto de 2016 e consoante a Lei n° 1256, de 22 de dezembro 
de 2003,

reSoLVe:

ArT. 1°- estabelecer os valores a serem repassados para a 
Unidade de ensino da rede Pública Municipal, através da ACCeI – 
Associação Comunidade Centro de educação Infantil, que deverão 
ser gastos com reforma parcial na Unidade de ensino, conforme 
preconização da Lei supracitada.

n.º de ordem Unidade de ensino nº Processo Valor do repasse
1 CMeI – Matheus Henrique 2018018491 r$  15.000,00

ToTAL r$ 15.000,00

 
ArT. 2°- os recursos serão advindos da seguinte dotação: 

Programa de Trabalho: 03.2900.12.365.1109.4555   
natureza de despesa: 33.50.39 fontes: 002000360, 002000365, 
003040360, 003040365 e 003090040.

 
ArT. 3°- esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

SeCreTArIA MUnICIPAL dA edUCAÇÃo, aos dezenove 
dias do mês de junho de dois mil e dezoito.

danilo de Melo Souza
Secretário Municipal da educação

PoRTARiA/GAB/sEMEd/n° 0465, 19 dE JUnHo dE 2018.

o SeCreTárIo MUnICIPAL dA edUCAÇÃo, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelo Ato nº 947 - nM de 11 de 
agosto de 2016 e consoante a Lei n° 1256, de 22 de dezembro 
de 2003,

reSoLVe:

ArT. 1°- estabelecer os valores a serem repassados para a 
Unidade de ensino da rede Pública Municipal, através da ACCeI– 
Associação Comunidade Centro de educação Infantil, que deverão 
ser gastos com aquisição de aparelhamento na Unidade de ensino, 
conforme preconização da Lei supracitada.

n.º de ordem escola nº Processo naturezas de despesas Valor do repasse

1 CMeI – Ana Luiza de Araújo 2018000048
44.50.52 r$ 1.500,00
30.50.30 r$ 300,00

ToTAL GerAL r$ 1.800,00

 
ArT. 2°- os recursos serão advindos da seguinte dotação: 

Programa de Trabalho: 03.2900. 12.365.1109.4546 naturezas de 
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despesas: 33.50.30 e 44.50.52 fontes: 002000360, 002000365, 
003040360, 003040365 e 003090040.

ArT. 3°- esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

SeCreTArIA MUnICIPAL dA edUCAÇÃo, aos dezenove 
dias do mês de junho de dois mil e dezoito.

 
danilo de Melo Souza

Secretário Municipal da educação

UNIDADES EDUCACIONAIS

EXTRATo dE ConTRATo n° 022/2018

ProCeSSo n°: 2018012883
eSPÉCIe: ConTrATo 
ConTrATAnTe: ACe dA eSCoLA MUnICIPAL LUIZ rodrIGUeS 
MonTeIro
ConTrATAdA: CoMerCIAL de CArTUCHoS PALMAS eIreLI 
- Me. 
oBJeTo: Aquisição de material de expediente 
VALor ToTAL: r$ 4.799,80 (Quatro mil setecentos e noventa e 
nove reais e oitenta centavos) 
BASe LeGAL: nos termos da Lei n° 8.666/93, Lei nº 1.256/2003 e 
Processo nº 2018012883.
reCUrSoS: Programa de trabalho: 03.2900.12.361. 0305. 1109. 
2732; 03.2900.12.365.1109.2722; 03.2900. 12.367.1109.4558; 
naturezas de despesas: 33.50.30, 33.50.36, 33.50.39 e 33.50.47; 
fontes: 00200360 003040360 e 0010. 
VIGÊnCIA: 31 de dezembro de 2018 
dATA dA ASSInATUrA: 19 de junho de 2018 
SIGnATárIoS: ACe dA eSCoLA MUnICIPAL LUIZ rodrIGUeS 
MonTeIro, por seu representante legal o Sr. Andson José da Silva 
oliveira, brasileiro, inscrito no CPf nº 794.081.842-20, portador da 
Cédula de Identidade nº 4.698.092 SSP/PA. empresa CoMerCIAL 
de CArTUCHoS PALMAS eIreLI-Me, inscrita no CnPJ n° 
16.733.566/0001-62, por meio de seu representante legal a Srª. 
fernanda Coelho, inscrita no CPf n° 010.980.951 - 38 e portadora 
do rG n° 825.945 SSP/To.

EXTRATo dE ConTRATo n° 023/2018

ProCeSSo n°: 2018012883
eSPÉCIe: ConTrATo 
ConTrATAnTe: ACe dA eSCoLA MUnICIPAL LUIZ rodrIGUeS 
MonTeIro
ConTrATAdA: PrAPeL CoMÉrCIo ATACAdISTA LTdA-Me. 
oBJeTo: Aquisição de material de expediente 
VALor ToTAL: r$ 4.711,00 (Quatro mil setecentos e onze reais)
BASe LeGAL: nos termos da Lei n° 8.666/93, Lei nº 1.256/2003 e 
Processo nº 2018012883.
reCUrSoS: Programa de trabalho: 03.2900.12.361.1109.2732; 
03.2900.12.365.1109.2722; 03.2900. 12.367.1109.4558; naturezas 
de despesas: 33.50.30, 33.50.36, 33.50.39 e 33.50.47; fontes: 
00200360 003040360 e 0010. 
VIGÊnCIA: 31 de dezembro de 2018 
dATA dA ASSInATUrA: 19 de junho de 2018 
SIGnATárIoS: ACe dA eSCoLA MUnICIPAL LUIZ rodrIGUeS 
MonTeIro, por seu representante legal o Senhor Andson José 
da Silva oliveira, brasileiro, inscrito no CPf nº. 794.081.842-20, 
portador da Cédula de Identidade nº 4.698.092 SSP/PA. empresa 
PrAPeL CoMÉrCIo ATACAdISTA LTdA, inscrita no CnPJ n° 
10.460.274/0001-17, por meio de seu representante legal o Sr. 
Gleyson Aurelio Silva Carneiro, inscrito no CPf n° 646.742.583-91 
e portador do rG nº 131.407.91.999-8 SSP/MA.

EXTRATo dE ConTRATo n° 024/2018

ProCeSSo n°: 2018012883
eSPÉCIe: ConTrATo 
ConTrATAnTe: ACe dA eSCoLA MUnICIPAL LUIZ rodrIGUeS 
MonTeIro
ConTrATAdA PAPeLArIA IdeAL eIreLLI - Me. 
oBJeTo: Aquisição de material de expediente 
VALor ToTAL: r$ 18.283,00 (dezoito mil duzentos e oitenta e 
três reais)
BASe LeGAL: nos termos da Lei n° 8.666/93, Lei nº 1.256/2003 e 
Processo nº 2018012883.

reCUrSoS: Programa de trabalho: 03.2900.12.361.1109.2732; 
03.2900.12.365.1109.2722; 03.2900. 12.367.1109.4558; naturezas 
de despesas: 33.50.30, 33.50.36, 33.50.39 e 33.50.47; fontes: 
00200360 003040360 e 0010. 
VIGÊnCIA: 31 de dezembro de 2018 
dATA dA ASSInATUrA: 19 de junho de 2018 
SIGnATárIoS: ACe dA eSCoLA MUnICIPAL LUIZ rodrIGUeS 
MonTeIro, por seu representante legal o Senhor Andson José 
da Silva oliveira, brasileiro, inscrito no CPf nº. 794.081.842-
20, portador da Cédula de Identidade nº 4.698.092 SSP/PA. 
empresa PAPeLArIA IdeAL eIreLLI - Me, inscrita no CnPJ n° 
24.965.513/0001-03, por meio de seu representante legal o Sr. 
Agamenon Pessoa diniz filho, inscrito no CPf n° 003.545.991-35 
e portador do rG n° 350.572 SeJSP/To.

REsULTAdo dE LiCiTAção - ConViTE n° 001/2018

A Comissão Permanente de Licitação da ACe da escola Municipal 
Thiago Barbosa, torna público para conhecimento de interessados, 
que a empresa SerGIo de G. MonTeIro fILHo - ePP, com 
o valor total de r$ 34.878,90 (Trinta e quatro mil e oitocentos e 
setenta e oito reais e noventa centavos) foi julgada como vencedora 
do Processo nº 2018010714 tendo como objeto a elaboração de 
Projetos Arquitetônicos e Complementares para Ampliação da 
Unidade de ensino.

Palmas/To, 13 de Junho de 2018.

othon Carlos de Almeida Pinheiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

REsULTAdo dE LiCiTAção – CARTA-ConViTE n° 002/2018

A Comissão Permanente de Licitação da ACe da escola 
Municipal de Tempo Integral Vinícius de Moraes, torna público 
para conhecimento de interessados, que as empresas: PAULISTA 
IndÚSTrIA e CoMerCIo de ALIMenToS LTdA-Me, CnPJ nº 
06.285.410/0001-02, com o valor total de r$ 5.609,40 (Cinco mil 
seiscentos e nove reais e quarenta centavos), PrAPeL CoMÉrCIo 
ATACAdISTA LTdA-Me, CnPJ n° 10.460.274/0001/17, com o valor 
total de r$ 6.781,46 (Seis mil setecentos e oitenta e um reais e 
quarenta e seis centavos), SAnTAnA CoMerCIAL eIreLI-Me, 
CnPJ nº 20.789.197/0001-05, com o valor total de r$ 669,50 
(Seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), MAJU 
CoMerCIAL eIreLI-Me, CnPJ nº 21.945.015/0001-00, com o 
valor total de r$ 4.813,84 (Quatro mil oitocentos e treze reais 
e oitenta e quatro centavos), foram julgadas como vencedoras 
do Processo nº 2018007247, tendo como objeto a aquisição de 
materiais de limpeza.

Palmas/To, 18 de junho de 2018.

Cíntia de Sousa Almeida
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

REsULTAdo dE LiCiTAção – CARTA-ConViTE nº 003/2018

A Comissão Permanente de Licitação da ACe da escola Municipal 
Maria rosa de Castro Sales, torna público para conhecimento 
de interessados, que a empresa CoMerCIAL de CArTUCHoS 
eIreLI-Me, com o valor total de r$ 4.722,40 (Quatro mil setecentos 
e vinte dois reais e quarenta centavos), PAPeLArIA IdeAL eIreLI-
Me, com o valor total de r$ 181,10 (Cento e oitenta e um reais e 
dez centavos), PAPeL CoMerCIo ATACAdISTA LTdA-Me, com 
o valor total de r$ 2.599,96 (dois mil quinhentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos), MAJU CoMerCIAL eIreLI-Me, 
com o valor total de r$ 4.307,44 (Quatro mil trezentos e sete reais 
e quarenta e quatro centavos), foram julgados como vencedoras 
do Processo nº 2018011132, tendo como objeto a aquisição de 
materiais de expediente.

Palmas/To, 16 de maio de 2018.

Jhonatan Gomes ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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REsULTAdo dE LiCiTAção – CARTA-ConViTE n° 003/2018

A Comissão Permanente de Licitação da ACe da escola Municipal 
de Tempo Integral Marcos freire, torna público para conhecimento 
de interessados, que as empresas PrAPeL ATACAdISTA LTdA-
Me, com o valor total de r$ 5.924,86 (Cinco mil novecentos e vinte 
e quatro reais e oitenta e seis centavos), PAPeLArIA IdeAL eIreLI-
Me, com o valor total de r$ 459,10 (Quatrocentos e cinquenta 
e nove reais e dez centavos), CoMerCIAL de CArTUCHoS 
PALMAS eIreLI-Me, com o valor total de r$ 508,45 (Quinhentos 
e oito reais e quarenta e cinco centavos) e MAJU CoMerCIAL 
eIreLI-Me, com o valor total de r$ 2.838,82 (dois mil oitocentos 
e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), foram julgadas como 
vencedoras do processo nº 2018014339, tendo como objeto a 
aquisição de material de expediente. 

Palmas/To, 20 de junho de 2018.

Maria de Jesus Coelho da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

REsULTAdo dE LiCiTAção – CARTA-ConViTE n° 004/2018

A Comissão Permanente de Licitação da ace da eTI ArSe 132, 
torna público para conhecimento de interessados, que a empresa 
MIMo IndÚSTrIA e CoMÉrCIo de MÓVeIS LTdA, com o valor 
global r$ 23.949,00 (Vinte e três mil novecentos e quarenta e nove 
reais) foi julgada como vencedoras do Processo nº 2018011914, 
tendo como objeto a aquisição de móveis planejados.

Palmas/To, 20 de junho de 2018.

Inês Barbosa de Souza oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

REsULTAdo dA CHAMAdA PUBLiCA nº 001/2018

A Comissão Permanente de Licitação da ACe da escola Municipal 
Maria rosa de Castro Sales, torna público para conhecimento 
de interessados, que a ASSoCIAÇÃo doS PeQUenoS 
ProdUToreS de LeITe de CABrA de PALMAS/To–
ASCABrAS, com o valor total de r$ 2.226,00 (dois mil duzentos 
e vinte e seis reais), ASSoCIAÇÃo doS ProTUdoreS de 
AGrICULTUrA fAMILIAr do enTorno de PALMAS/To–
APrAfeP/To, com o valor total de r$ 19.700,00 (dezenove 
mil e setecentos reais), ASSoCIAÇÃo doS AGrICULToreS 
fAMILIAreS e AGroIndUSTrIAIS de PALMAS–AGroP, com 
o valor total de r$ 8.584,50 (oito mil quinhentos e oitenta e quatro 
reais e cinquenta centavos), CooPerATIVA AGroIndUSTrIAL 
do reASSenTAMenTo CorreGo do PrATA LTdA-
CooPrATo, com o valor total de r$ 4.858,00 (Quatro mil 
oitocentos e cinquenta e oito reais) e doMInGoS GonGALVeS 
PereIrA, com o valor total de r$ 1.738,50 (Hum mil setecentos 
e trinta e oito reais e cinquenta e centavos), foram julgados como 
vencedoras do Processo nº 2018008896, tendo como objeto a 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.

Palmas/To, 20 de maio de 2018.

Jhonatan Gomes ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

sECRETARiA dA sAÚdE

noTiFiCAção nº 02/2018/sEMUs/GAB/dEXFMs/GGi

ref.: Instalação de divisória de gesso acartonado, fornecimento 
de portas semiocas e serviços de instalação de forro em gesso 
acartonado
Processo n°: 2017027404

o Secretário da Saúde do Município de Palmas, no estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, consoante às 
disposições expressas no artigo 80 da Lei orgânica do Município 
de Palmas, em razão das obrigações expressas no Processo n° 
2017027404 – referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 
49/2017, notifica a Empresa PEDRON E VIANA CONSTRUTORA 
e LoGÍSTICA, sediada na cidade de Palmas -To, na To 010, KM 

02, SeTor GLeBA LeSTe, CondoMÍnIo TIrA SILVÉrIo nº 02, 
CnPJ 03.935.195/0001-50, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados do recebimento da presente comunicação, proceda com 
o fornecimento e instalações de divisórias em gesso acartonados, 
forro e portas de madeira semiocas, devido que os mesmos ainda 
não foram entregues e instalados até a presente data conforme 
descrito no edital de licitação.
Por oportuno, convém advertir que a inércia da empresa ora 
notificada pode ocasionar a aplicação de sanções previstas na 
Cláusula oitava de Contrato de Prestação de Serviços de nº 
49/2017, que se estendem da disposição de multas, suspensão 
temporária de participar de processo licitatório e impedimento de 
contratar com a Administração, além das interpelações judiciais 
comportáveis.

GABIneTe do SeCreTárIo dA SAÚde, aos quatorze dias do 
mês de junho de 2018.

rUBenS SILVA frAnTZ
Gerente de Gestão Integrada

WHISLLAY MACIeL BASToS
Secretário da Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

dECisÕEs AdMinisTRATiVAs 

o Senhor Assessor em Procedimento Sanitário, autoridade 
julgadora de primeira instância administrativa, reTIfICA a 
Intimação de Decisão n° 067, publicada no Diário Oficial de n° 
2.021, do dia 15 de junho de 2018, de páginas 22-23. Palmas/To, 
19 de junho de 2018.

onde se lê:
dISPoSITIVo dA deCISÃo: “(...)” aplico ao autuado a penalidade 
de multa no valor de 200 (duzentas) UfIP’s (Unidade fiscal do 
Município de Palmas), por cometimento de infração leve, em 
conformidade com o art. 35, II e art.40, I, da Lei Municipal nº 
1.840/2011 (Código Sanitário de Palmas).

ProCeSSo nº noMe eMPreSArIAL noMe fAnTASIA AUTo nº  deCISÃo nº
2015043265 d f dA SILVA SUPerMerCAdo - Me SUPerMerCAdo T33 0119/2015 067/2018

Leia-se:
dISPoSITIVo dA deCISÃo: “(...)” aplico ao autuado a penalidade 
de multa no valor de 200 (duzentas) UfIP’s (Unidade fiscal do 
Município de Palmas), por cometimento de infração leve, em 
conformidade com o art. 35, II e art.40, I, da Lei Municipal nº 
1.840/2011 (Código Sanitário de Palmas).

ProCeSSo nº noMe eMPreSArIAL noMe fAnTASIA AUTo nº  deCISÃo nº
2015034694 d f dA SILVA SUPerMerCAdo - Me SUPerMerCAdo T33 0119/2015 067/2018

MArIenI WIeZoreK doS PASSoS
Autoridade Julgadora de 1ª Instância
VISA/SeMUS – matricula 413031811

EdiTAL dE inTiMAção nº 011/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2012039625
AUTo de InfrAÇÃo nº: 15031/12
AUTUAdo – nome empresarial: MAnGIAre MIX CoMerCIo de 
ALIMenToS e BeBIdAS LTdA
AUTUAdo – nome fantasia: SAnTo PeCCATo
CPf/CnPJ: 11.910.549/0001-30 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta 
através de intimação pessoal, já que no endereço constante dos 
autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) responsável(is) 
legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido 
(tudo certificado nos autos), e que impossível se faz a tentativa 
de intimação por carta registrada, dispensada, portanto, em 
atendimento aos princípios administrativos da eficiência, celeridade 
e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica 
do SUS), que prevê a “organização dos serviços públicos de modo 
a evitar duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE 
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edITAL A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo 
oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 037/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
2.001, de 17/05/2018 (às fls. 58). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 012/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2017016486
AUTo de InfrAÇÃo nº: 001624
AUTUAdo – nome empresarial: LUIZ LoPeS de QUeIroZ - Me
AUTUAdo – nome fantasia: dISTrIBUIdorA de BeBIdAS 
PrIMe
CPf/CnPJ: 26.034.100/0001-22 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta 
através de intimação pessoal, já que no endereço constante dos 
autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) responsável(is) 
legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido 
(tudo certificado nos autos), e que impossível se faz a tentativa 
de intimação por carta registrada, dispensada, portanto, em 
atendimento aos princípios administrativos da eficiência, celeridade 
e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica 
do SUS), que prevê a “organização dos serviços públicos de modo 
a evitar duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE 
edITAL A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo 
oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 051/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
2.001, de 17/05/2018 (às fls. 20). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 013/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2017017784
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000405
AUTUAdo – nome empresarial: dUArTe CoMÉrCIo VAreJISTA 
de BeBIdAS eIreLI - Me
AUTUAdo – nome fantasia: dISTrIBUIdorA PrIMU’S
CPf/CnPJ: 17.717.665/0001-13 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta 
através de intimação pessoal, já que no endereço constante dos 
autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) responsável(is) 

legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido 
(tudo certificado nos autos), e que impossível se faz a tentativa 
de intimação por carta registrada, dispensada, portanto, em 
atendimento aos princípios administrativos da eficiência, celeridade 
e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica 
do SUS), que prevê a “organização dos serviços públicos de modo 
a evitar duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE 
edITAL A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo 
oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 047/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
2.001, de 17/05/2018 (às fls. 20). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 014/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2012046349
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000634
AUTUAdo – nome empresarial: C.H.C.C. MonTeIro - Me
AUTUAdo – nome fantasia: Beef BoUTIQUe
CPf/CnPJ: 15.470.822/0001-03 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária de 
Palmas/To, baseada na Portaria dSG nº 8/SeMUS/GAB, de 06 de 
janeiro de 2017 e no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 (Código 
Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o presente edital 
virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste setor tramita o 
processo administrativo sanitário acima mencionado. Considerando 
que foi frustrada a tentativa de ciência direta através de intimação 
pessoal, já que no endereço constante dos autos não funciona 
mais o estabelecimento e o(s) responsável(is) legal(is) atualmente 
encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido (tudo certificado 
nos autos), e que impossível se faz a tentativa de intimação 
por carta registrada, dispensada, portanto, em atendimento aos 
princípios administrativos da eficiência, celeridade e, ainda, ao 
disposto no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), 
que prevê a “organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL 
A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo oU 
SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 034/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
2.001, de 17/05/2018 (às fls. 31). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 015/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2017008286
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000461
AUTUAdo – nome empresarial: dUArTe CoMÉrCIo VAreJISTA 
de BeBIdAS eIreLI – Me 
AUTUAdo – nome fantasia: dISTrIBUIdorA PrIMU’S
CPf/CnPJ: 17.717.665/0001-13 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
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de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta 
através de intimação pessoal, já que no endereço constante dos 
autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) responsável(is) 
legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido 
(tudo certificado nos autos), e que impossível se faz a tentativa 
de intimação por carta registrada, dispensada, portanto, em 
atendimento aos princípios administrativos da eficiência, celeridade 
e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica 
do SUS), que prevê a “organização dos serviços públicos de modo 
a evitar duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE 
edITAL A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo 
oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 046/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
1.991, de 03/05/2018 (às fls. 20). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matricula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 016/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2017008284
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000781
AUTUAdo – nome empresarial: oMAdrId LTdA - Me 
AUTUAdo – nome fantasia: o’MAdrId
CPf/CnPJ: 23.790.825/0001-52 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta 
através de intimação pessoal, já que no endereço constante dos 
autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) responsável(is) 
legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido 
(tudo certificado nos autos), e que impossível se faz a tentativa 
de intimação por carta registrada, dispensada, portanto, em 
atendimento aos princípios administrativos da eficiência, celeridade 
e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica 
do SUS), que prevê a “organização dos serviços públicos de modo 
a evitar duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE 
edITAL A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo 
oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 050/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
2.001, de 17/05/2018 (às fls. 22). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 017/2018 – PARA 
APREsEnTAção dE ALEGAçÕEs FinAis, 2ª PUBLiCAção, 

CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2013028469
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000528
AUTUAdo – nome empresarial: GILdeneTe PereIrA SoAreS

AUTUAdo – nome fantasia: eSCoLA InfAnTIL fonTe do 
SABer
CPf/CnPJ: 13.224.044/0001-47
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste setor tramita o processo administrativo sanitário acima 
mencionado. Considerando que foi frustrada a tentativa de 
ciência direta através de intimação pessoal, já que no endereço 
constante dos autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) 
responsável(is) legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar 
incerto e não sabido (tudo certificado nos autos), e que impossível 
se faz a tentativa de intimação por carta registrada, dispensada, 
portanto, em atendimento aos princípios administrativos da 
eficiência, celeridade e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei 
nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), que prevê a “organização dos 
serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL A FINALIDADE DE INTIMAR 
o AUTUAdo deSCrITo oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) 
LeGAL(IS) PArA, no PrAZo IMProrroGáVeL de 10 (deZ) 
dIAS, APreSenTAr ALeGAÇÕeS fInAIS (cf. art. 38 cc art. 24, 
da Lei Municipal nº 1.156/02). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo para 
peticionar. não havendo manifestação, após o decurso do prazo 
os autos do processo serão conclusos para manifestação da 
autoridade sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 
20 de junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade 
Julgadora de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 018/2018 – PARA 
APREsEnTAção dE ALEGAçÕEs FinAis, 2ª PUBLiCAção, 

CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2017052208
AUTo de InfrAÇÃo nº: 001439 e 1905/2017
AUTUAdo – nome empresarial: AUrorA LAVAnderIA LTdA - Me
AUTUAdo – nome fantasia: AUrorA
CPf/CnPJ: 27.484.367/0001-84
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste setor tramita o processo administrativo sanitário acima 
mencionado. Considerando que foi frustrada a tentativa de 
ciência direta através de intimação pessoal, já que no endereço 
constante dos autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) 
responsável(is) legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar 
incerto e não sabido (tudo certificado nos autos), e que impossível 
se faz a tentativa de intimação por carta registrada, dispensada, 
portanto, em atendimento aos princípios administrativos da 
eficiência, celeridade e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei 
nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), que prevê a “organização dos 
serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL A FINALIDADE DE INTIMAR 
o AUTUAdo deSCrITo oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) 
LeGAL(IS) PArA, no PrAZo IMProrroGáVeL de 10 (deZ) 
dIAS, APreSenTAr ALeGAÇÕeS fInAIS (cf. art. 38 cc art. 24, 
da Lei Municipal nº 1.156/02). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo para 
peticionar. não havendo manifestação, após o decurso do prazo 
os autos do processo serão conclusos para manifestação da 
autoridade sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 
20 de junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade 
Julgadora de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.
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EdiTAL dE inTiMAção nº 019/2018 – PARA 
APREsEnTAção dE ALEGAçÕEs FinAis, 2ª PUBLiCAção, 

CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2013013254
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000644
AUTUAdo – nome empresarial: JoSÉ edUArdo de SoUZA – 
eIreLI - Me
AUTUAdo – nome fantasia: BArUCH reSTAUrAnTe
CPf/CnPJ: 17.769.280/0001-08
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste setor tramita o processo administrativo sanitário acima 
mencionado. Considerando que foi frustrada a tentativa de 
ciência direta através de intimação pessoal, já que no endereço 
constante dos autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) 
responsável(is) legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar 
incerto e não sabido (tudo certificado nos autos), e que impossível 
se faz a tentativa de intimação por carta registrada, dispensada, 
portanto, em atendimento aos princípios administrativos da 
eficiência, celeridade e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei 
nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), que prevê a “organização dos 
serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL A FINALIDADE DE INTIMAR 
o AUTUAdo deSCrITo oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) 
LeGAL(IS) PArA, no PrAZo IMProrroGáVeL de 10 (deZ) 
dIAS, APreSenTAr ALeGAÇÕeS fInAIS (cf. art. 38 cc art. 24, 
da Lei Municipal nº 1.156/02). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo para 
peticionar. não havendo manifestação, após o decurso do prazo 
os autos do processo serão conclusos para manifestação da 
autoridade sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 
20 de junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade 
Julgadora de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 020/2018 – PARA 
APREsEnTAção dE ALEGAçÕEs FinAis, 2ª PUBLiCAção, 

CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2013026847
AUTo de InfrAÇÃo nº: 16062/2013
AUTUAdo – nome empresarial: LAnCHoneTe e PAnIfICAdorA 
UAI LTdA
AUTUAdo – nome fantasia: LAnCHoneTe, reSTAUrAnTe e 
PAnIfICAdorA UAI
CPf/CnPJ: 15.177.530/0001-87
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste setor tramita o processo administrativo sanitário acima 
mencionado. Considerando que foi frustrada a tentativa de 
ciência direta através de intimação pessoal, já que no endereço 
constante dos autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) 
responsável(is) legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar 
incerto e não sabido (tudo certificado nos autos), e que impossível 
se faz a tentativa de intimação por carta registrada, dispensada, 
portanto, em atendimento aos princípios administrativos da 
eficiência, celeridade e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei 
nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), que prevê a “organização dos 
serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL A FInALIdAde de InTIMAr 
o AUTUAdo deSCrITo oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) 
LeGAL(IS) PArA, no PrAZo IMProrroGáVeL de 10 (deZ) 
dIAS, APreSenTAr ALeGAÇÕeS fInAIS (cf. art. 38 cc art. 24, 
da Lei Municipal nº 1.156/02). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 

servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo para 
peticionar. não havendo manifestação, após o decurso do prazo 
os autos do processo serão conclusos para manifestação da 
autoridade sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 
20 de junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade 
Julgadora de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 021/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2012047748
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000852
AUTUAdo – nome empresarial: IVAneIde roCHA rodrIGUeS 
VIeIrA - Me 
AUTUAdo – nome fantasia: HoTeL PALMAS
CPf/CnPJ: 07.374.610/0001-02 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta 
através de intimação pessoal, já que no endereço constante dos 
autos não funciona mais o estabelecimento e o(s) responsável(is) 
legal(is) atualmente encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido 
(tudo certificado nos autos), e que impossível se faz a tentativa 
de intimação por carta registrada, dispensada, portanto, em 
atendimento aos princípios administrativos da eficiência, celeridade 
e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica 
do SUS), que prevê a “organização dos serviços públicos de modo 
a evitar duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE 
edITAL A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo 
oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 036/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
2.007, de 25/05/2018 (às fls. 30). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matricula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 022/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2016070210
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000256
AUTUAdo – nome empresarial: MoSCon e noLeTo LTdA – Me 
AUTUAdo – nome fantasia: ACQUAS LAVAnderIA
CPf/CnPJ: 24.939.668/0001-67 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta através 
de intimação pessoal, já que no endereço constante dos autos já 
que no endereço constante dos autos o funcionário se recusou a 
receber a intimação, e lhe foi informado que por tal ato, a presente 
intimação seria feita via edital, (tudo certificado nos autos), e que 
impossível se faz a tentativa de intimação por carta registrada, 
dispensada, portanto, em atendimento aos princípios administrativos 
da eficiência, celeridade e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da 
Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), que prevê a “organização 
dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL A FINALIDADE DE INTIMAR 
o AUTUAdo deSCrITo oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) 
LeGAL(IS) PArA, no PrAZo IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) 
dIAS, InTerPor reCUrSo AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da 
Lei nº 1.840/2011) face à decisão nº 023/2018, publicada no diário 
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Oficial do Município de Palmas nº 1.984, de 23/04/2018 (às fls. 31). 
Informa-se que o processo terá continuidade independentemente 
do comparecimento do autuado ou de seu representante legal 
(devidamente autorizado, mediante apresentação de procuração 
e comprovação de que a assinatura da mesma é original) e que, 
expirado o prazo deste edital, será considerada efetivada a ciência 
do autuado, a ser certificada por servidor com fé pública, abrindo-se 
a contagem do prazo recursal. não havendo manifestação, após 
o decurso do prazo os autos do processo serão conclusos para 
manifestação da autoridade sanitária julgadora e seguirão seu 
curso natural. Palmas, 20 de junho de 2018. Marieni Wiezorek 
dos Passos. Autoridade Julgadora de 1ª Instância VISA/SeMUS 
– matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 023/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2012052079
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000892
AUTUAdo – nome empresarial: JoSÉ AnTÔnIo rAMoS - Me 
AUTUAdo – nome fantasia: SALIM CHoPP IGUArIAS ArABeS
CPf/CnPJ: 03.776.939/0001-30 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta 
através de intimação pessoal, já que no endereço constante dos 
autos já que no endereço constante dos autos não funciona mais 
o estabelecimento e o(s) responsável(is) legal(is) atualmente 
encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido (tudo certificado 
nos autos), e que impossível se faz a tentativa de intimação 
por carta registrada, dispensada, portanto, em atendimento aos 
princípios administrativos da eficiência, celeridade e, ainda, ao 
disposto no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), 
que prevê a “organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL 
A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo oU 
SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 031/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
2.001, de 17/05/2018 (às fls. 36). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 024/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2013061217
AUTo de InfrAÇÃo nº: 142/2013
AUTUAdo – nome empresarial: SAUdIfITneSS dISTrIBUIdorA 
de SUPLeMenToS ALIMenTAreS LTdA 
AUTUAdo – nome fantasia: SAUdIfITneSS
CPf/CnPJ: 08.924.817/0001-68 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta 

através de intimação pessoal, já que no endereço constante dos 
autos já que no endereço constante dos autos não funciona mais 
o estabelecimento e o(s) responsável(is) legal(is) atualmente 
encontra(m)-se em Porto nacional-To (tudo certificado nos 
autos), e que impossível se faz a tentativa de intimação por carta 
registrada, dispensada, portanto, em atendimento aos princípios 
administrativos da eficiência, celeridade e, ainda, ao disposto 
no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), que 
prevê a “organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL 
A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo oU 
SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 029/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
2.007, de 25/05/2018 (às fls. 302). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 025/2018 – PARA inTERPosição dE 
RECURso, 2ª PUBLiCAção, CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2013061217
AUTo de InfrAÇÃo nº: 142/2013
AUTUAdo – nome empresarial: SAUdIfITneSS dISTrIBUIdorA 
de SUPLeMenToS ALIMenTAreS LTdA 
AUTUAdo – nome fantasia: SAUdIfITneSS
CPf/CnPJ: 08.924.817/0001-68 
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
setor tramita o processo administrativo sanitário acima mencionado. 
Considerando que foi frustrada a tentativa de ciência direta 
através de intimação pessoal, já que no endereço constante dos 
autos já que no endereço constante dos autos não funciona mais 
o estabelecimento e o(s) responsável(is) legal(is) atualmente 
encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido (tudo certificado 
nos autos), e que impossível se faz a tentativa de intimação 
por carta registrada, dispensada, portanto, em atendimento aos 
princípios administrativos da eficiência, celeridade e, ainda, ao 
disposto no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), 
que prevê a “organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL 
A fInALIdAde de InTIMAr o AUTUAdo deSCrITo oU 
SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) LeGAL(IS) PArA, no PrAZo 
IMProrroGáVeL de 15 (QUInZe) dIAS, InTerPor reCUrSo 
AdMInISTrATIVo (cf. art. 90, da Lei nº 1.840/2011) face à decisão 
nº 014/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Palmas nº 
1.984, de 23/04/2018 (às fls. 68). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada por 
servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo recursal. 
não havendo manifestação, após o decurso do prazo os autos 
do processo serão conclusos para manifestação da autoridade 
sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. Palmas, 20 de 
junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. Autoridade Julgadora 
de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 026/2018 – PARA 
APREsEnTAção dE ALEGAçÕEs FinAis, 2ª PUBLiCAção, 

CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2017033388
AUTo de InfrAÇÃo nº: 000396
AUTUAdo – nome empresarial: CLeBer JoSÉ dA SILVeIrA
AUTUAdo – nome fantasia: CAneCÃo SHoW
CPf/CnPJ: 12.203.240/0001-72
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL
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A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária de 
Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste setor tramita o processo administrativo sanitário acima 
mencionado. Considerando que foi frustrada a tentativa de 
ciência direta através de intimação pessoal, já que para ir ao 
endereço constante dos autos, necessita-se de deligência, e 
em determinação da autoridade julgadora via despacho, intime-
se via edital (tudo certificado nos autos), e que impossível se 
faz a tentativa de intimação por carta registrada, dispensada, 
portanto, em atendimento aos princípios administrativos da 
eficiência, celeridade e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei 
nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), que prevê a “organização 
dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL A FINALIDADE DE INTIMAR 
o AUTUAdo deSCrITo oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) 
LeGAL(IS) PArA, no PrAZo IMProrroGáVeL de 10 (deZ) 
dIAS, APreSenTAr ALeGAÇÕeS fInAIS (cf. art. 38 cc art. 24, 
da Lei Municipal nº 1.156/02). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada 
por servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo 
para peticionar. não havendo manifestação, após o decurso do 
prazo os autos do processo serão conclusos para manifestação 
da autoridade sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. 
Palmas, 20 de junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. 
Autoridade Julgadora de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 
413031811.

EdiTAL dE inTiMAção nº 027/2018 – PARA 
APREsEnTAção dE ALEGAçÕEs FinAis, 2ª PUBLiCAção, 

CoM PRAZo dE 05 (CinCo) diAs

ProCeSSo n°: 2017033587
AUTo de InfrAÇÃo nº: 001504
AUTUAdo – nome empresarial: edIVInA CrAVeIro TeLeS
AUTUAdo – nome fantasia: LAnCHeS QUero MAIS
CPf/CnPJ: 20.208.049/0001-41
AUTUAnTe: VIGILÂnCIA SAnITárIA MUnICIPAL

A Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária 
de Palmas/To, baseada no art. 81, da Lei Municipal nº 1.840/2011 
(Código Sanitário de Palmas/To), fAZ SABer a todos que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste setor tramita o processo administrativo sanitário acima 
mencionado. Considerando que foi frustrada a tentativa de 
ciência direta através de intimação pessoal, já que para ir ao 
endereço constante dos autos, necessita-se de deligência, e 
em determinação da autoridade julgadora via despacho, intime-
se via edital (tudo certificado nos autos), e que impossível se 
faz a tentativa de intimação por carta registrada, dispensada, 
portanto, em atendimento aos princípios administrativos da 
eficiência, celeridade e, ainda, ao disposto no art. 7º, XIII, da Lei 
nº 8.080/90 (Lei orgânica do SUS), que prevê a “organização 
dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos”, TEM ESTE EDITAL A FINALIDADE DE INTIMAR 
o AUTUAdo deSCrITo oU SeUS(S) rePreSenTAnTe(S) 
LeGAL(IS) PArA, no PrAZo IMProrroGáVeL de 10 (deZ) 
dIAS, APreSenTAr ALeGAÇÕeS fInAIS (cf. art. 38 cc art. 24, 
da Lei Municipal nº 1.156/02). Informa-se que o processo terá 
continuidade independentemente do comparecimento do autuado 
ou de seu representante legal (devidamente autorizado, mediante 
apresentação de procuração e comprovação de que a assinatura 
da mesma é original) e que, expirado o prazo deste edital, será 
considerada efetivada a ciência do autuado, a ser certificada 
por servidor com fé pública, abrindo-se a contagem do prazo 
para peticionar. não havendo manifestação, após o decurso do 
prazo os autos do processo serão conclusos para manifestação 
da autoridade sanitária julgadora e seguirão seu curso natural. 
Palmas, 20 de junho de 2018. Marieni Wiezorek dos Passos. 
Autoridade Julgadora de 1ª Instância VISA/SeMUS – matrícula 
413031811.

sECRETARiA dA HABiTAção

EXTRATo dE AdEsão A ATA dE REGisTRo dE PREços do 
PE 038/2017 –ATA 029/2017 dA sECRETARiA MUniCiPAL dE 

inFRAEsTRUTURA E sERViços PÚBLiCos 
sECRETARiA MUniCiPAL dA HABiTAção - sEHAB

fundamentos Legais: Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002; Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e do decreto 
Municipal nº 946, de 14 de janeiro de 2015.
Órgão Participante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos - SeISP
Certame: Pregão eletrônico nº 038/2017
Ata de registro de Preços nº 029/2017
Validade da Ata: Até o dia 23/06/2018
Órgão Aderente: Secretaria Municipal da Habitação - SeHAB
Processo de Adesão: 2018013949

empresa: Vieira & Aquino Ltda - Me CnPJ: 08.336.485/0001-09
Item Und Qtde Especificação Marca Valor Unit Valor total

01 Und 438

fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagens 

tipo “marmitex”. A composição das refeições deverá ser variada, 

contendo o mínimo de 700g (setecentas gramas), composta de 

arroz, feijão, farofa, carne branca e vermelha, de primeira qualidade, 

massas, saladas diversificadas e legumes. As refeições devem ser 

servidas utilizando as embalagens em alumínio descartáveis com 

tampa, acompanhando talheres descartáveis (garfo e faca)  e 01  

uma sobremesa fruta ou doce.

Própria 9,99 4.375,62

Palmas -To, 19 de junho de 2018.

fábio frantz Borges
Secretário Municipal da Habitação - SeHAB

sECRETARiA dE dEs. URBAno, 
REGULARiZAção FUndiÁRiA E 
sERV. REGionAis

PoRTARiA/sEdURF/nº 141, dE 23 dE MAio dE 2018.

Aprova o desdobro do Lote abaixo relacionado, 
nos termos que especifica.

o SeCreTárIo MUnICIPAL de deSenVoLVIMenTo 
UrBAno reGULArIZAÇÃo fUndIárIA e SerVIÇoS 
reGIonAIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 80, inciso 
I da Lei orgânica do Município, art. 1º, inciso I, do decreto nº 349, 
de 30 de dezembro de 2005, combinado com a Lei nº 486, de 6 
de janeiro de 1994 e Lei federal nº 6.766/79 e suas alterações.

reSoLVe:

Art 1º Aprovar o desdobro do LoTe 02, situado à rua 01, 
Conjunto QI-01 da ArSo 34, com área de 450,00m², cuja situação 
resultante terá a seguinte denominação: LoTe 02-A, situado à 
rua 01, Conjunto QI-01 da ArSo 34, com área de 225,00m e 
LoTe 02-B, situado à rua 01, Conjunto QI-01 da ArSo 34, com 
área de 225,00m², objeto do processo nº 18226-2018, vez que o 
respectivo Projeto Urbanístico e seu Memorial descritivo atendem 
aos requisitos da legislação em vigor.

Parágrafo único. o interessado deverá submeter o projeto 
ora aprovado ao registro imobiliário, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de caducidade do mesmo.

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

roberto Petrucci Júnior
Secretário Municipal de desenvolvimento Urbano, 

regularização fundiária e Serviços regionais
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PoRTARiA/sEdURF/nº 150, dE 13 dE JUnHo dE 2018.

Aprova o desdobro do Lote abaixo relacionado, 
nos termos que especifica.

o SeCreTárIo MUnICIPAL de deSenVoLVIMenTo 
UrBAno reGULArIZAÇÃo fUndIárIA e SerVIÇoS 
reGIonAIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 80, inciso 
I da Lei orgânica do Município, art. 1º, inciso I, do decreto nº 349, 
de 30 de dezembro de 2005, combinado com a Lei nº 486, de 6 
de janeiro de 1994 e Lei federal nº 6.766/79 e suas alterações.

reSoLVe:

Art 1º Aprovar o desdobro do LoTe 02, situado à Alameda 
16, Qi-20 da Arno 73, com área de 508,41m², cuja situação 
resultante terá a seguinte denominação: LoTe 02 A, situado à 
Avenida 11, Qi-20 da Arno 73, com área de 225,33m² e LoTe 02 
B, situado à Alameda 16, Qi-20 da Arno 73, com área de 283,08m², 
objeto do processo nº 2017039172, vez que o respectivo Projeto 
Urbanístico e seu Memorial descritivo atendem aos requisitos da 
legislação em vigor.

Parágrafo Único. o interessado deverá submeter o projeto 
ora aprovado ao registro imobiliário, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de caducidade do mesmo.

Art. 2º esta Portaria revoga e substitui a Portaria SedUrf/
nº 047 de 16 de fevereiro de 2018, em razão de correção de área.

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

roberto Petrucci Júnior
Secretário Municipal de desenvolvimento Urbano, 

regularização fundiária e Serviços regionais

PoRTARiA/sEdURF/nº 153, dE 19 dE JUnHo dE 2018.

Aprova o desdobro do lote abaixo relacionado, 
nos termos que especifica.

o SeCreTárIo MUnICIPAL de deSenVoLVIMenTo 
UrBAno reGULArIZAÇÃo fUndIárIA e SerVIÇoS 
reGIonAIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 80, inciso 
I da Lei orgânica do Município, art. 1º, inciso I, do decreto nº 349, 
de 30 de dezembro de 2005, combinado com a Lei nº 486, de 6 
de janeiro de 1994 e Lei federal nº 6.766/79 e suas alterações.

reSoLVe:

Art. 1º Aprovar o desdobro do LoTe 24, situado à rua 
J-05, Quadra 23 do Jardim Janaína 1ª etapa, distrito de Taquaralto, 
Município de Palmas, com área de 360,00m², cuja situação 
resultante terá a seguinte denominação: LoTe 24-A, situado à 
rua J-05, Quadra 23 do Jardim Janaína 1ª etapa, distrito de 
Taquaralto, Município de Palmas, com área de 180,00m² e LoTe 
24-B, situado à rua J-05, Quadra 23 do Jardim Janaína 1ª etapa, 
distrito de Taquaralto, Município de Palmas, com área de 180,00m², 
objeto do processo nº. 39103-2018, vez que o respectivo Projeto 
Urbanístico e seu Memorial descritivo atendem aos requisitos da 
legislação em vigor

Parágrafo único. o interessado deverá submeter o projeto 
ora aprovado ao registro imobiliário, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de caducidade do mesmo.

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

roberto Petrucci Júnior
Secretário Municipal de desenvolvimento Urbano, 

regularização fundiária e Serviços regionais

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EdiTAL dE inTiMAção dE JULGAMEnTo

o Contencioso Administrativo, com base nos artigos 12 e 13, 
do decreto nº 183 de 06 de dezembro de 2010, InTIMA os 
contribuintes abaixo relacionados para tomarem conhecimento 
da deCISÃo de PrIMeIrA InSTÂnCIA AdMInISTrATIVA 
nos processos relacionados, em que forAM AnULAdoS oS 
AUToS de InfrAÇÃo e ArQUIVAdoS oS reSPeCTIVoS 
ProCedIMenToS.

Interessado Processo CPf/CnPJ Auto de Infração
AnGeLA PorTILHo de ABreU 2017066870 242.961.551-72 011583
JoSÉ oLIMPIo JÚnIor 2016073846 074.365.211-87 006535

PrATIC CoM. IMP. e eXP. de CoSMeTICoS e UTILIdAdeS 

eIreLI – Me
2017073909 27.174.801/0001-20 014962

Palmas, 19 de junho de 2018

Lílian Alves Martins Amorim
Chefe da divisão do Contencioso Administrativo

EdiTAL dE inTiMAção dE JULGAMEnTo

o Contencioso Administrativo, com base nos artigos 12 e 
13, do decreto nº 183 de 06 de dezembro de 2010, InTIMA 
os contribuintes abaixo relacionados para comparecerem no 
Contencioso Administrativo, sito a 104 norte - I Av. JK ed. Via 
nobre empresarial, n.º 28 - A, 5º andar, centro, Palmas - To – 
CEP 77.006-014, a fim de cumprir a DECISÃO DE PRIMEIRA 
InSTÂnCIA AdMInISTrATIVA ou MAnIfeSTAr noS AUToS do 
ProCeSSo AdMInISTrATIVo, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de inscrição em dívida Ativa e cobrança judicial.

Interessado Processo CPf/CnPJ
Auto de 

Infração
A P r B de CASTro - Me 2017066488 15.081.224/0001-42 008877
AnTÔnIo GerALdo do nASCIMenTo 2017057457 079.485.063-49 014870
ArISTeneS PereIrA de oLIVeIrA 2017031789 719.020.901-87 003597
AUTo PeÇAS CAnArInHo LTdA 2017070550 00.260.109/0001-68 013004
BArroS e MorAeS LTdA – Me 2017060964 01.669.084/0001-13 011956
BenedITo dILSon doS SAnToS GoMeS 2017061246 115.879.115-15 003297
CArMIno e GonZAGA CoMÉrCIo de PneUS LTdA – Me 2017066744 07.190.800/0001-61 008869
CASTro & rIBeIro LTdA – Me 2017060138 25.251.052/001-61 011977
CLeoTon SoAreS doS SAnToS 2017061045 003.677.751-07 014644
GIrLene fIGUeredo MACIeL 2017055772 374.411.084-20 008654
GreGorIo PereIrA BAndeIrA 2017066876 019.108.411-53 007172
GreGorIo PereIrA BAndeIrA 2017066793 019.108.411-53 007173
IMPerAdor AGro IndUSTrIAL de CereAIS S/A 2017066754 01.772.039/0001-90 008871
JCA MAIA – Me 2017060989 23.852.658/0001-27 008641
JeZer ConTABILIdAde LTdA – Me 2017066497 03.399.599/0001-76 008878
JK VArIedAdeS ProdUToS de InforMATICA LTdA – Me 2017070622 18.780.040/0001-69 014955
LAZAro ALeIXo dA SILVA 2017038053 586.011.391-91 008818
LAZAro ALeIXo dA SILVA 2017038250 586.011.391-91 008812
MAnIA reSTAUrAnTe BUffeT - Me 2017066535 27.152.159/0001-88 010498
MArIA do MonTe de oLIVeIrA 2016057393 103.983.411-68 001699
MArTA APAreCIdA dA CoSTA 2017066785 043.942.906-43 013052
MIrIA PereIrA LAUrIndo CArVALHo 2017066834 766.267.091-00 014882
nAIde ferreIrA BATISTA 2017057458 189.535.221-53 008730
norTe HoTeL LTdA - Me 2017073936 03.087.096/0001-65 011092
norTe HoTeL LTdA - Me 2017066474 03.087.096/0001-65 007174
oLIMPIA TeIXeIrA dA SILVA 2017028723 107.368.671-04 008753
r oLIVeIrA e SILVA ALMeIdA – Me 2017073937 19.836.933/0001-41 008885
rAMALHo & SILVA LTdA – Me 2017070628 09.532.848/0001-36 014956
reSIdenCIAL AGUA dA SerrA 2017066757 22.283.828/0001-37 014725
S C f fonToUrA - Me 2017074000 24.540.604/0001-99 014961
SILVA CoMÉrCIo de MATerIAIS de ConSTrUÇÃo – eIreLI 2017074064 11.098.612/0001-85 000510
SSM PALMAS eIreLI - ePP 2017066548 14.882.199/0001-33 008646
UnIQUe ACAdeMICA LTdA 2017003419 03.815.707/0002-25 006863
VALTer noLeTo de CArVALHo 2017066889 005.182.361-61 000506

Palmas, 19 de junho de 2018

Lílian Alves Martins Amorim
Chefe da divisão do Contencioso Administrativo

EdiTAL dE inTiMAção dE AUTo dE inFRAção 

o Contencioso Administrativo, com base nos artigos 12 e 13, do 
decreto nº 183 de 6 de dezembro de 2010, InTIMA os contribuintes 
abaixo relacionados para comparecerem no Contencioso 
Administrativo, sito a 104 norte - I Av. JK ed. Via nobre empresarial, 
n.º 28 - A, 5º andar, centro, Palmas - To – CeP 77.006-014, no 
prazo de 05 (cinco) dias, para querendo se manifestar nos autos 
do processo administrativo, no que tange a infração ao Código 
de Posturas do Município Lei nº 371/92, sob pena de serem 
considerados revéis.

Interessado Processo CPf/CnPJ Auto de Infração
ALdeIdeS frAnCISCA dA SILVA 2018012187 449.319.641-68 010643
C T o – CenTro de ToMoGrAfIA 2018014265 19.827.550/0001-07 006918
dILMA ferreIrA CArdoSo 2018008356 626.492.301-00 013180
eUnICe roSA doS SAnToS 2018012094 549.185.701-78 011961
IndÚSTIA CoMÉrCIo de MÓVeIS PInGUIM LTdA 2018012238 00.760.124/0001-75 010648
IrAnI VAZ dA SILVA AIreS 2018014228 461.612.601-15 010650
IUrI I. B. MArQUeS CoMÉrCIo – Me 2018008701 10.873.168/0001-65 008132
M. L. P. dA fonSeCA ALVeS – Me 2018014269 04.843.523/0002-31 008576
PorTUGAL MoTo PeÇAS eIreLI – Me 2017064491 25.124.026/0001-72 014575
reI doS IMPorTAdoS eIreLI – Me 2018012249 28.438.207/0001-61 010668
reI doS IMPorTAdoS eIreLI – Me 2018012245 28.438.207/0001-61 010667
rUTH ALVeS de SoUZA 2018014270 21.224.733/0001-80 010704
VALdACI ALVeS LoBo 2017074033 184.935.051-53 014797

Palmas, 19 de junho de 2018.

Lílian Alves Martins Amorim
Chefe da divisão do Contencioso Administrativo
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sECRETARiA dE dEsEnVoLViMEnTo 
soCiAL

PoRTARiA n° 032/2018/sEdEs

designa servidor para exercer a função de 
fiscal do Convênio nº 34/2015 SIConV nº 
822788/2015 e suas atribuições.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de deSenVoLVIMenTo 
SoCIAL, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 80, incisos 
IV e V da Lei orgânica do Município de Palmas, combinado com a 
Lei n° 2.299, de 30 de março de 2017; e

ConSIderAndo que o decreto nº 250, de 04 de agosto de 
2003, estabelece critérios para celebração de convênios, acordos, 
ajustes, outros instrumentos congêneres e das suas prestações 
de contas, dentre eles: a denominação do setor competente, bem 
como a pessoa responsável pelo acompanhamento da execução 
do convênio e a ressalva que a mesma só poderá ser substituída, 
mediante decreto ou Portaria indicando o novo nome. 

ConSIderAndo que a Administração Pública deve 
observar as boas práticas administrativas no que diz respeito ao 
princípio da segregação das funções (Acórdão nº 95/2005 – TCU 
Plenário). 

ConSIderAndo que a gestão de convênios na 
Administração Pública compreende o gerenciamento, o 
acompanhamento e a fiscalização da execução dos ajustes, desde 
a concepção do Plano de Trabalho até a entrega e o recebimento 
do objeto conveniado. 

reSoLVe:

Art. 1º designar o servidor João frazão rodrigues de Araújo, 
matrícula nº 413032537, detentor do cargo de Superintendente de 
Igualdade racial Titular e o servidor Célio Gomes Gouvea, matricula 
nº 333881 como suplente para atuar como fiscal do Convênio nº 
34/2018 SIConV 822788/2015, referente à Promoção da Igualdade 
racial e a cidadania ativa no Município de Palmas – To

Art. 2º São atribuições do fiscal de Convênio:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução físico-financeira 
do convênio, mediante a consulta do objeto, prazo de execução, 
responsabilidades do convenente, valor conveniado, valores 
efetivamente repassados ou pagos, com apresentação de relatório 
mensal, ou tempestivamente quando solicitado, ao respectivo 
Gestor do Convênio e encaminhado com cópias para o Gabinete 
do Secretário, por meio de Comunicação Interna ou via e-mail 
institucional; 

II – Controlar o prazo de vigência do instrumento 
conveniado sob sua responsabilidade;

III – Informar, mediante relatório técnico, as falhas e 
irregularidades porventura detectadas, ao seu superior, para que 
este efetue a devida notificação à convenente e/ou tome outras 
providências cabíveis; 

IV – Solicitar aos setores competentes esclarecimentos de 
dúvidas relativas ao convênio sob sua responsabilidade; 

V – efetuar relação entre prazos de vigência de convênios;

VI – estabelecer com o respectivo Gestor o cronograma 
de fiscalização. 

Parágrafo Único. As decisões e providências que 
ultrapassarem as competências do fiscal do Convênio deverão 
ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção 
de medidas convenientes. 

Art. 3º esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete da Secretária, aos 19 dias do mês de junho de 
2018.

Valquíria Moreira rezende
Secretária Municipal de desenvolvimento Social

sECRETARiA dE sEGURAnçA E 
MoBiLidAdE URBAnA

PoRTARiA nº 89/2018/GAB/sEsMU

designar os servidores abaixo com o encargo 
de fiscal de execução do Contrato, Titular e 
Suplente referente ao Processo nº 2018009030, 
Contrato nº 008/2018.

A SeCreTárIA MUnICIPAL de SeGUrAnÇA e 
MoBILIdAde UrBAnA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 80, incisos IV e V, da Lei orgânica do Município 
de Palmas, com fulcro na Lei 2.299, de 30 de março de 2017, 
combinado com o decreto nº 1.031 art. 79, de 29 de maio de 2015 
que dispõe sobre os procedimentos para gestão das despesas 
públicas, outras providências e suas alterações, além do ATo nº 
427-nM, de 13 de abril de 2018, publicado no d.o.M. nº 1.978. 
Considerando os termos dos Artigos 66 e 67 da Lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como dos artigos 38 e 39 do 
decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015.

reSoLVe:

Art. 1º designar os servidores abaixo com o encargo de 
fiscais do Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2018, referente 
ao Processo nº 2018009030, firmado pela Secretaria Municipal 
de Segurança e Mobilidade Urbana com a empresa SAnToS 
PArTICIPAÇÕeS e InVeSTIMenToS LTdA, que diz respeito 
à Locação do Condomínio Comercial denominado “Via nobre 
empresarial”, situado na Av. JK, lote 28 A, conjunto 01, da quadra 
ACne 01, do Loteamento Palmas, 1ª etapa, fase I, localizado no 
3º andar.

SerVIdoreS MATrÍCULA
TITULAr JUCILene doS SAnToS CArdoSo 413018867
SUPLenTe MArIA IZABeL ALVeS MArTInS 1139096

Art. 2º – São atribuições do fiscal de contrato, na sua 
ausência respondendo seu suplente por:

I - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - Manifestar-se por escrito, em forma de relatório 
juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, 
das providências que determinaram os incidentes verificados e 
do resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à 
autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação 
para providências;

III- Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de 
Controle Interno e externo;

IV- Propor mediante apreciação do Gestor aplicação de 
sanções administrativas à contratada em virtude de inobservância 
ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens 
da fiscalização;

V- Atestar a aquisição dos produtos efetivamente entregues, 
mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;

VI- observar a execução do contrato, dentro dos limites 
dos créditos orçamentários para ele determinado;

VII- Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de 
prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência 
de 60 (sessenta) dias do final da vigência.

Art. 3º - esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABIneTe dA SeCreTArIA MUnICIPAL de SeGUrAnÇA 
e MoBILIdAde UrBAnA - SeSMU- aos 19 dias do mês de junho 
de 2018.

Welere Gomes Barbosa – Ten. Cel. QoPM
Secretária Municipal Segurança e Mobilidade Urbana
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FUndAção CULTURAL

PoRTARiA/GAB-P/FCP nº. 059/2018, dE 18 dE JUnHo dE 2018.

o PreSIdenTe dA fUndAÇÃo CULTUrAL de PALMAS, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 
Municipal nº 137, de 18 de junho de 2007, e Lei Municipal nº 2.299, 
de 30 de março de 2017, e em conformidade com o edital fCP nº 
007/2018/fCP, de 23 de abril de 2018,

Considerando a homologação das inscrições de Quadrilhas 
Juninas no 26º Arraiá da Capital, publicada pela PorTArIA/GAB-P/
fCP nº. 056/2018, de 06 de junho de 2018;

Considerando o indeferimento da inscrição da Quadrilha 
Junina “Princesinha do Sertão” no Grupo de Acesso, conforme 
PorTArIA/GAB-P/fCP nº. 056/2018, de 06 de junho de 2018;

Considerando a solicitação da Quadrilha Junina “Paixão 
Junina” (ofício 013/2018, protocolado nesta fundação em 12 de 
junho de 2018) para ocupar a vaga remanescente no Grupo de 
Acesso, fundamentada no subitem 2.3.1 do edital do 26º Arraiá 
da Capital;

Considerando o resultado final da edição anterior do 
Arraiá da Capital (25ª), publicado pela PorTArIA/GAB-P/fCP nº. 
082/2017, de 04 de julho 2017.

reSoLVe:

Art. 1º Conceder à Quadrilha “Paixão Junina”, com base no 
subitem 2.3.1 do edital fCP nº 007/2018/fCP, a vaga remanescente 
no Grupo de Acesso do 26º Arraiá da Capital.

Art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de junho de 2018.

Gabinete do Presidente da fUndAÇÃo CULTUrAL de 
PALMAS, aos dezoito dias do mês de junho do ano de 2018.

GIoVAnnI ALeSSAndro ASSIS SILVA
Presidente da fundação Cultural de Palmas

PoRTARiA/GAB-P/FCP nº. 060/2018, dE 19 dE JUnHo dE 2018.

o PreSIdenTe dA fUndAÇÃo CULTUrAL de PALMAS, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 
Municipal nº 137, de 18 de junho de 2007, e Lei Municipal nº 2.299, 
de 30 de março de 2017, e em conformidade com o edital fCP nº 
007/2018/fCP, de 23 de abril de 2018,

reSoLVe:

Art. 1º Homologar o resultado do sorteio público, realizado 
às 10:30h no espaço Cultural José Gomes Sobrinho, no dia 18 de 
junho de 2018, para definição da ordem de apresentações nos 
Concursos Juninos do 26º Arraiá da Capital, conforme especificado 
a seguir:

1- Concurso de rainhas - 27 de junho de 2018:

1ª Candidata: nação Junina
2ª Candidata: Coração Caipira
3ª Candidata: Já Vim Já Vou
4ª Candidata: explosão Amor Caipira
5ª Candidata: fulô de Mandacarú
6ª Candidata: estrela do Sertão
7ª Candidata: Girassol do Cerrado
8ª Candidata: Cafundó do Brejo
9ª Candidata: Matutos da noite
10ª Candidata: Pula fogueira
11ª Candidata: Paixão Junina
12ª Candidata: Arrasta Pé do Liberdade
13ª Candidata: Caipiras do Borocoxó
14ª Candidata: Pizada da Butina
15ª Candidata: Luar de Santo Antônio
16ª Candidata: Caipiras do Sertão
17ª Candidata: Coronéis da Sucupira
18ª Candidata: São João das Palmas
19ª Candidata: fogo na Cumbuca
20ª Candidata: encanto Luar

2- Concurso Junino - Grupo de Acesso:

a) 28 de junho de 2018:
1ª Quadrilha Grupo de Acesso: Paixão Junina
2ª Quadrilha Grupo de Acesso: Pula fogueira

3ª Quadrilha Grupo de Acesso: Coração Caipira
4ª Quadrilha Grupo de Acesso: Já Vim Já Vou
5ª Quadrilha Grupo de Acesso: fulô de Mandacarú

b) 29 de junho de 2018:
6ª Quadrilha do Grupo de Acesso: fogo na Cumbuca
7ª Quadrilha do Grupo de Acesso: Girassol do Cerrado
8ª Quadrilha do Grupo de Acesso: encanto Luar
9ª Quadrilha do Grupo de Acesso: Matutos da noite
10ª Quadrilha do Grupo de Acesso: Caipiras do Sertão
3- Concurso Junino - Grupo especial:

a) 30 de junho de 2018:
1ª Quadrilha do Grupo especial: Luar de Santo Antônio
2ª Quadrilha do Grupo especial: Arrasta Pé do Liberdade
3ª Quadrilha do Grupo especial: Cafundó do Brejo
4ª Quadrilha do Grupo especial: São João das Palmas
5ª Quadrilha do Grupo especial: estrela do Sertão

b) 01 de julho de 2018:
6ª Quadrilha do Grupo especial: explosão Amor Caipira           
7ª Quadrilha do Grupo especial: Caipiras do Borocoxó
8ª Quadrilha do Grupo especial: Pizada da Butina
9ª Quadrilha do Grupo especial: Coronéis da Sucupira
10ª Quadrilha do Grupo especial: nação Junina

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

Gabinete do Presidente da fUndAÇÃo CULTUrAL de 
PALMAS, aos dezenove dias do mês de junho do ano de 2018.

GIoVAnnI ALeSSAndro ASSIS SILVA
Presidente da fundação Cultural de Palmas

FUndAção dE EsPoRTEs E LAZER

PoRTARiA nº 007, dE 20 dE JUnHo dE 2018.

o PreSIdenTe dA fUndAÇÃo MUnICIPAL de 
eSPorTeS e LAZer de PALMAS, no uso das atribuições legais 
que lhe confere o Artigo 80, Inciso IV, da Lei orgânica do Município 
de Palmas, combinado com deCreTo nº 1.329, de 2 de fevereiro 
de 2017. 

À vista dos princípios que regem os procedimentos 
licitatórios do processo nº 2018016386, declaro a presente 
DISPENSA DE LICITAÇÃO com a devida justificativa, com fulcro 
no art. 24 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, bem como a 
resolução ConfeA nº 218, de 29 de junho de 1973, para a 
contratação da empresa eVoLVere enGenHArIA LTdA – ePP, 
CnPJ 24.687.961/0001-84, para os serviços de execução dos 
Projetos Complementares referentes a raia olímpica de Canoagem 
– Vila olímpica para atendimento do Contrato de repasse Me nº 
1035882-69 (raia olímpica de Canoagem), do Convênio nº 839946 
Me.o valor total da contratação é de r$ 14.580,00 (quatorze 
mil quinhentos e oitenta reais), correndo a presente despesa 
com a seguinte dotação orçamentária: funcional Programática: 
1600.27.812.1114.4486; natureza da despesa: 44.90.51 ; fonte: 
001000103; ficha: 20182562.

A presente Portaria retroage seus efeitos ao dia 18 de junho 
de 2018, para os devidos fins legais.

orLAndo rAnGeL CAMPoS SILVA
Presidente

EXTRATo dE ConTRATo

ProCeSSo: 2018.016.386
eSPÉCIe: ConVÊnIo
ConTrATAnTe: MUnICÍPIo de PALMAS.
ConTrATAdA: eVoLVere enGenHArIA LTdA 
oBJeTo: Contrato de Prestação de Serviço entre o Município de 
Palmas, através da fundação Municipal de esportes e Lazer e 
eVoLVere enGenHArIA LTdA para a execução dos projetos 
complementares referentes à raia olímpica de Canoagem, 
conforme especificações e discriminações contidas no processo 
2018.016.386.
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FUndAção EsCoLA dE sAÚdE 
PÚBLiCA

EXTRATo dE TERMo AdiTiVo nº 01 do TERMo dE 
ConVÊnio nº 09/2017

eSPÉCIe: AdITIVo de ConVÊnIo
ConCedenTe: MUnICÍPIo de PALMAS /fUndAÇÃo eSCoLA 
de SAÚde PÚBLICA
ConVenIAdA: Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos 
S.A – ITPAC/PALMAS
oBJeTo: Termo aditivo ao Convênio que tem como objeto e repasse 
de recursos financeiro do Instituto Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos S.A – ITPAC/PALMAS para a fundação escola de Saúde 
Pública com a finalidade de custear os preceptores de medicina 
vinculados ao Programa de estágio.
AdITAMenTo: Lavram o presente Termo, por mútuo entendimento 
para ficar consignado o repasse de recursos financeiros da 
Instituição de ensino para a fundação escola de Saúde Pública 
que incorpora o valor de r$ 9.443,52 (nove mil quatrocentos e 
quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) mensal, a custear 
mais 9 (nove) preceptores que acompanharão os alunos do ITPAC/
PALMAS nas unidades de Saúde pelo período de 12 meses.
BASe LeGAL: Leis nº 8.666/93 e pelo Processo Administrativo nº 
2017071633
SIGnATárIoS: Whisllay Maciel Bastos – Presidente da fundação 
escola de Saúde Pública de Palmas – Concedente e renaro 
Tavares esteves e Maurício freitas Guimarães – Instituto 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos S.A – ITPAC/PALMAS 
Conveniada.

EXTRATo dE TERMo dE ConVÊnio nº 01/2018

eSPÉCIe: ConVÊnIo
ConCedenTe: MUnICÍPIo de PALMAS / fUndAÇÃo eSCoLA 
de SAÚde PÚBLICA
ConVenIAdA:  editora e distribuidora educacional S/A – UnoPAr.
oBJeTo: Proporcionar estágio curricular não remunerado aos 
alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva no 
curso graduação em Serviço Social da editora e distribuidora 
educacional S/A - UnoPAr
VIGÊnCIA: o prazo de duração do TerMo de ConVÊnIo é de 
24 (vinte e quatro) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser 
alterado mediante termo aditivo, respeitado o limite estabelecido 
em lei.
BASe LeGAL: Leis nº 8.666/93 (no que couber), Lei 11.788/2008, 
decreto Municipal n° 250, de 04 de agosto de 2003, Instrução 
normativa/SMS nº 01/2013 que regulamenta a norma Geral para 
a realização de estágios e Pesquisas em Unidades do Sistema 
Único de Saúde sob Gestão do Município de Palmas, de 21 de maio 
de 2014 e pelo Processo Administrativo nº 2017010804.
SIGnATárIoS: Jaciela Margarida Leopoldinho – Presidente da 
fundação escola de Saúde Pública de Palmas – Concedente 
e Gislaine Vilas Boas Simões, diretora regional –  editora e 
distribuidora educacional S/A – UnoPAr.

FUndAção dE MEio AMBiEnTE

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL

EdiTAL dE inTiMAção

A Junta de Impugnação fiscal - JIf, com base no artigo 122, 
inciso III, da Lei Municipal nº. 1.011, de 04 de junho de 2001, 
InTIMA os contribuintes abaixo relacionados para comparecerem 

ao Contencioso Ambiental, situado na fUndAÇÃo MUnICIPAL 
de MeIo AMBIenTAL – fMA, 104 Sul, Av. JK, Conjunto 02, Lote 
33 – 2º Andar / CEP: 77.020-012 Tel. (63) 3234-0032, a fim de se 
MAnIfeSTAr noS AUToS do ProCeSSo AdMInISTrATIVo, 
no prazo de 20 (vinte) dias, no que tange a infração a Legislação 
Ambiental, sob pena de serem considerados revéis.

Contribuinte Processo CPf/CnPJ Auto de Infração
Condominio Edificio Condor 2016.010.697 02.541.400/0001-30 2720/2016
deusamar Morais Pinheiro 2015.069.624 423.487.651-87 0994/2015
nosso Posto Ltda 2012.009.607 05.256.645/0001-03 000753/2012

Palmas, 20 de junho de 2018.

PrISCILA CUnHA dA SILVA
Chefe da divisão do Contencioso Ambiental

PAUTA dE JULGAMEnTo nº 03/2018 – JiF

A Junta de Impugnação fiscal – JIf, nos termos da Portaria fMA 
nº. 05/2015 , de 20 de março de 2018, no uso de suas atribuições 
e em cumprimento ao disposto no art. 122 do decreto federal nº. 
6.514/2008, torna pública a relação dos processos que entrarão 
na pauta de julgamento nos mês de julho de 2018, para fins de 
apresentação de ALeGAÇÕeS fInAIS. As alegações finais, 
assim como solicitações de vistas e/ou de cópias dos respectivos 
processos, deverão ser protocoladas na divisão do Contencioso 
Ambiental na fundação Municipal de Meio Ambiente, nos horários 
conforme o decreto nº. 1.617, de 14 de junho de 2018, em dias 
úteis. endereço: quadra 104 Sul, Av. JK. Conj. 02, Lote 33 - 2º 
Andar (Prédio do resolve Palmas na JK). Contato: (63) 3234-
0031/3234-0032.

Interessado CPf/CnPJ Processo nº Auto de Infração nº
José Maria Chipaia Pinheiro 037.428.671-05 2013039231 000642/2013
Mazio Botelho Martins 934.136.451-53 2013056183 000709/2013
João Miranda de Sousa 557.238.101-20 2015062956 001016/2015
rone Cabral Pessoa 005.961.061-14 2015062961 001017/2015
deusamar Morais Pinheiro 423.487.651-87 2015069623 000992/2015
Valdemar da Silva 272.579.672-53 2015055439 001010/2015
Hilberto rodrigues diniz 612.589.541-68 2015066575 002263/2015
Aldemir Martins de Andrade filho 265.452.413-20 2015062955 001015/2015
Leonardo Siriano da Silva 052.557.341-01 2015068516 001025/2015
WMW Construções eireli 15.000.863/0001-36 2015016431 000503/2015
Amos da Silva 951.642.191-15 2016022120 001095/2016
Associação dos Voluntários em Assuntos Gerais e Acesso Social 22.531.246/0001-22 2016014619 001072/2016
francisco Manoel de Araújo 087.394.529-80 2016051268 000910/2016
Pedro de Jesus reis dias 461.434.751-72 2016014250 001076/2016
Marcos Vinícios ferreira da Silva 047.781.171-07 2016010715 001064/2016
Baltazar f. de Almeida 041.505.401-01 2016014246 001041/2016
Antônio Vagno Vidal dos Santos 049.719.453-85 2016010709 002714/2016
odilon da Silva Borel 317.156.306-10 2016005385 001060/2016
Antônio dos Santos Silva 029.626.801-19 2016022142 001093/2016
Gildean Gomes de oliveira 027.218.161-79 2016006919 002706/2016
Pedro Ulisses Alencar da Silva 053.032.883-66 2016031679 002737/2016
Bento Pereira da Silva 925.389.831-34 2017073577 000762/2017
Carlos Henrique Braz Giorgenon 395.739.378-75 2017073548 001123/2017
francisco ferreira da Cruz 763.778.901-25 2017074238 000767/2017
Túlio Gomes de Matos 777.562.741-72 2017073512 002519/2017
Werner Gustavo Preeg 168.033.958-39 2017033556 000860/2017
Thiago oliveira da Cruz Lima 014.196.641-66 2017073587 001126/2017
Motopalmas Comércio de Motocicletas Ltda. 00.899.337/0001-82 2018004579 001509/2018
Waldermar nonato de Sousa 850.959.311-68 2018004626 002544/2018

Palmas, 20 de junho de 2018.

Marcelo da Gama Grison 
Presidente da 2ª Junta de Impugnação fiscal 

Portaria nº 05/2018 – doM nº 1.961

PAUTA dE JULGAMEnTo nº 10/2018 - JiF

A Junta de Impugnação fiscal – JIf, nos termos da Portaria nº 
05/2018, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto 
no art. 122 do decreto federal n.º 6.514/2008, torna pública a 
relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento nos 
meses de Abril e maio de 2018, para fins de apresentação de 
alegações finais.
As Alegações finais, assim como solicitações de vistas e/ou de 
cópias dos respectivos processos, deverão ser protocoladas na 
divisão do Contencioso Ambiental na fundação Municipal de 
Meio Ambiente, no horário das 08h00min às 12h00min horas e das 
14h00min às 18h00min horas, em dias úteis. endereço: 104 Sul, 
Av. JK. Conj. 02, Lote 33 - 2º Andar (Prédio do resolve Palmas na 
JK). Contato: (63) 3234-0031/3234-0032.

Interessado CPf/CnPJ Processo nº Auto de Infração nº
Universidade federal do Tocantins 05.149.726/0001-04 2016013138 002437/2016
Comércio e Manutenção de Automáquinas Ltda Me 02.777.899/0001-89 2016023612 002439/2016
Comércio e Manutenção de Automáquinas Ltda Me 02.777.899/0001-89 2016023618 002440/2016
Aldemir Martins Lima 282.530.001-20 2016010693 0962/2015
ferreira franco engenharia Ltda 86.904.109/0001-79 2014026612 0401/2014
eurílio de Amorim Próspero 974.238.401-06 2011046845 000556/2011
C C Alves reis eireli 05.032.886/0001-79 2011049201 000563/2011
diversões entretenimento eireli ePP 17.193.019/0001-02 2016041495 001952/2016

VIGÊnCIA: o presente ConTrATo de PreSTAÇÃo de 
SerVIÇo entrará em vigor a partir da sua assinatura.
BASe LeGAL: Processo nº 2018.016.386, e termo do Convênio nº 
839496/2016, na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
VALor: r$ 14.580,00 (quatorze mil quinhentos e oitenta reais).
reCUrSoS: UnIdAde: 1600, funcional: 1600.27.812.1114.4486, 
natureza da despesa: 4.4.90.51, Sub-item: 8000, fonte:0010.00.103,  
ficha:20182562.
dATA dA ASSInATUrA: 21 de junho de 2018
SIGnATárIoS: ConTrATAnTe: o MUnICÍPIo de PALMAS, 
eSTAdo do ToCAnTInS, por meio da fUndAÇÃo MUnICIPAL 
de eSPorTe e LAZer – fUndeSPorTeS, representada 
pelo Presidente, orlando rangel Campos Silva, inscrito no CPf 
nº 116.412.071-91 e rG nº.  442520 SSP/df. ConTrATAdA: 
eVoLVere enGenHArIA LTdA, CnPJ: 24.687.961/0001-84.
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FUndAção dA inFÂnCiA E 
JUVEnTUdE

PoRTARiA nº 27/2018/GAB/FiJP, dE 20 dE JUnHo dE 2018.

Torna público o resultado final dos selecionados 
para o “Curso Pré-Vestibular Palmas Aprova”, 
decorrente do edital nº 02/2018 referente ao 
exercício de 2018.

A PreSIdenTe interina da fundação Municipal da Infância 
e Juventude de Palmas, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas na Lei orgânica do Município, art. 80, inciso IV e no 
Ato nº 473 – dSG em conjunto com a Presidente da Comissão 
responsável pelo processo seletivo do curso Pré-Vestibular “Palmas 
Aprova”, conforme art. 2º combinado com o 3º da Portaria nº 15/
GAB/FIJP, de 28 de março de 2018, publicada no Diário Oficial do 
Município de nº 1.967, referente ao projeto “Palmas Aprova” para 
o exercício de 2018,

reSoLVe:

Art. 1º - Tornar público o resultado final dos selecionados 
do edital 002/2018 – Seleção Pública para participação no Curso 
Pré-Vestibular “Palmas Aprova” conforme relação abaixo:

01 AdeMILSon oLIVeIrA GonÇALVeS
02 AdrIAn Lee SILVeIrA
03 AdrIAnA PASCoAL PereIrA
04 AdrIAno PereIrA de SoUSA
05 AdrIAno rICHArd dAnTAS dA ConCeIÇÃo
06 AdrIeLLY LoHAnY BArroS doS SAnToS
07 AdrYeLY ALVeS de CArVALHo
08 AGdA eSTer GoMeS BArroSo
09 AGeU WeSLeY rodrIGUeS ConCeIÇÃo
10 AInoÃ CrISTInA LeITe MASSULI
11 ALAnA PATrÍCIA BArroS dA SILVA
12 ALAnA VIeIrA dA PAZ
13 ALdenIrA LoPeS de MeLo
14 ALIne dA SILVA rodrIGUeS
15 ALIne reBeCA BeZerrA dA SILVA
16 ALIne VIeIrA dA PAZ
17 AMAndA ALVeS LIMA
18 AMAndA CrISTInA rIBeIro de LIMA
19 AMAndA dA SILVA BArroS
20 AMAndA GABrIeLLA LoPeS de Sá
21 AMAndA LoUreS fAGUndeS
22 AMAndA SenA dA SILVA
23 AMAndA SoUSA MeLo
24 AnA BeATrIZ BATISTA BArroS
25 AnA BeATrIZ doS reIS SoUSA
26 AnA BeATrIZ SoAreS LIMeIrA
27 AnA CAroLIne Moreno MAToS
28 AnA CLArA doS SAnToS rodrIGUeS
29 AnA CLArA UCHÔA de MorAeS
30 AnA JULIA ALVeS dA SILVA
31 AnA KArInA freITAS de MeneZeS
32 AnA KAroLIne TeIXeIrA nUneS
33 AnA KIArA SILVA de SoUSA
34 AnA PAULA ALVeS PIMenTeL
35 AnA SArAH AndrAde MIrAndA
36 AnA VALÉrIA do nASCIMenTo BrITo
37 AnAZILIA GABrIeLe MoreIrA
38 AndrÉ GUILHerMe rodrIGUeS de oLIVeIrA
39 AndrÉ MArCoS oLIVeIrA doS SAnToS
40 AndreSA CAMILLe Moreno de SoUZA
41 AnJIVALdo BeZerrA de frAnÇA
42 AnnA VICTÓrYA CASTro MArInHo
43 AnTHonY doS SAnToS CoSTA
44 ArIeLY ALVeS doS SAnToS
45 ArTHUr GoMeS SoUSA
46 ASHLeY BIAnCA rodrIGUeS TeIXeIrA
47 AToS VInICIUS GUIMArAeS SoUZA
48 AUrÉLIo rABÊLo de SoUSA
49 BeATrIZ rodrIGUeS PereIrA
50 BIAnCA SAnToS LIMA

51 BrendA rIBeIro de SoUSA
52 BrUnA BArBoSA de SoUZA
53 BrUnA GALVÃo de Sá
54 BrUnA YASMIn SAnToS MArTInS
55 CArLoS CHArLeS PereIrA MorAeS
56 CAroLIne JUreMA dA SILVA
57 CLArA oLIVeIrA LoPeS
58 CLArICe CrUZ CAVALCAnTe
59 CLAUdIneY de JeSUS LUZ
60 CLeYTon dA SILVA ArAÚJo
61 CYnHTIA GABrIeLLY LIrA ALMeIdA
62 dAfInnY SoAreS PInTo
63 dALYLLA GABrIeLLY SAnToS nUeS
64 dAnIeL CArVALHo dA SILVA
65 dAnIeL MACIeL MorAeS
66 dAnIeL roMeIro VASCo
67 dAnIeLA ferreIrA PInTo
68 dArA dIonIZIo MArTInS
69 dárIo SoUSA ArAÚJo
70 dÉBorA dA SILVA LeMoS
71 dÉBorA doS SAnToS roCHA
72 denISe SAnToS dA SILVA
73 deUSIneTe doS SAnToS SILVA
74 dIeGo SILVA CArVALHo
75 doUGLAS doS SAnToS BArBoSA
76 doUGLAS PereIrA de ArAUJo
77 edUArdA MIreLLA GoMeS freITAS
78 eLenIr SoUSA CeSAr
79 eLIAS GonÇALo BeZerrA dA SILVA
80 eLIeCI PereIrA dA SILVA
81 eLoÍ rodrIGUeS AGUIAr
82 eMAnUeLLY MoTA doS SAnToS
83 eMerSon LIMA de SoUSA
84 enoS CAYnÃ reGIno dA SILVA
85 erIK JeSUS ArAUJo
86 eSLÍ rAMoS dA SILVA de MeLo
87 eSTer ALVeS de AMorIM
88 eSTer dA MATA MArTInS
89 eVILAne BASToS do nASCIMenTo
90 feLIPe de PAULA SAnToS
91 feLIPe MArTInS doS SAnToS
92 feLIPe SILVA doS SAnToS
93 fernAndA LIMA MeLo
94 fLáVIA dIAS QUAreSMA
95 fLáVIA SoUSA rodrIGUeS
96 fLAVIAne MAToS de oLIVeIrA
97 frAnSCISCo ALVeS de ArAUJo ALMeIdA neTo
98 GABrIeL LoPeS
99 GABrIeLA ALVeS rodrIGUeS

100 GABrIeLA dA SILVA BArroS
101 GABrIeLe de ALMeIdA PereIrA
102 GABrIeLLe GUIdA SoUZA nUneS CAMPoS
103 GABrIeLLY VICTorIA CrUZ
104 GeYZA MAYArA rodrIGUeS de PAULA
105 GISeLY SoAreS PereIrA
106 GISLene MoreIrA de CArVALHo
107 GIZeLY oLIVeIrA SoUSA
108 GUILHerMe doMInGoS SoAreS
109 GUSTAVo BorGeS dA SILVA oLIVeIrA
110 HArIeLL PrACIdono dAS neVeS
111 HeLAIne SoUSA nUneS
112 HeLLen VITÓrIA MendeS LIMA
113 HIGor ferreIrA SILVA
114 HoZAnA CoÊLHo SoAreS
115 IGor de SoUSA SAnToS
116 IGor VInICIUS BeLMIro
117 ILAYne LUIZA PInHeIro MATIAS
118 InGrId ArAUJo ALVeS
119 IoLeTe MAnTIZUMA GALVÃo
120 IorrAnA BrendA MeSQUITA ferreIrA
121 IrAnA SoAreS MAMede
122 ISABeLA CrISTInA fonTIneLe de SoUZA
123 ISAdorA MIrAndA CoSTA
124 ISLAne ferreIrA dA SILVA
125 ISrAeL VIeIrA CoSTA dA SILVA
126 IZoneTe rIBeIro PereIrA
127 JACKSon WALLISon dA SILVA SALdAnHA
128 JAIArIA de SoUSA LIMA VIAnA
129 JAInY BArBoSA dA CoSTA
130 JAKeLIne MonTeIro de ArAUJo
131 JAnILdA de MorAIS PrACIdono dAS neVeS
132 JAnoene SILVA MIrAndA
133 JAYne LIMA de SoUSA
134 JefferSon roCHA MArQUeS CorreA
135 JÉSSICA ArAUJo LorA
136 JHeMerSon SAnToS VITor dA SILVA
137 JHonATAn VIeIrA doS SAnToS
138 JHonATHAn doS reIS rodrIGUeS
139 JHULIA PAULA SAnToS dA CrUZ
140 JoÃo PAULo fLorenTIno dA CoSTA
141 JÔCILene de QUeIroZ SILVA
142 JonATHAn SILVA rIBeIro
143 JoSIVAn ferreIrA de SoUSA
144 JoSYeLLen MoreIrA de oLIVeIrA
145 JoYCe SoAreS dA ConCeIÇÃo
146 JULIAnA ferreIrA doS SAnToS
147 JULYAnA ferreIrA dA SILVA
148 KáCIo MAToS dA SILVA
149 KAIAne de oLIVeIrA CArVALHo
150 KáLITA oLIVeIrA roCHA
151 KALLIne STArLLeY SoAreS de LIMA
152 KALYAnnA feLIX PIMenTA

Maciel evangelista reis 975.390.401-06 2012029394 000094/2012
destaque do norte Logística e distribuição Ltda 10.608.184/0001-20 2012027154 000089/2012
rBr empreendimentos Imobiliários Ltda 13.554.012/0001-00 2013005479 000043/2013
Leonardo fernandes de Jesus 400.228.036-53 2014031277 00408/2014
Pedro Marcelino Pinto 301.212.641-49 2016051256 2617/2016
Ildeone Pereira de oliveira 854.941.781-53 2015062954 1019/2015
Joabes Cardoso Andrade 879.933.331-72 2015069613 2701/2015
Vital e Vital Ltda 16.578.789/0001-00 2013023447 000813/2013

Palmas, 19 de junho de 2018.

Adriano Silva Pinto
Presidente da 1ª Junta de Impugnação fiscal

Portaria nº 05/2018 - domp nº 1.961
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153 KAMILLY JULIAne AGUIAr ferreIrA
154 KAren rAYAne dA SILVA AndrAde
155 KArInA ALMeIdA MIHoMeM
156 KArIne ALVeS ferreIrA
157 KArIne GonÇALVeS SILVA
158 KArIne SILVA de oLIVeIrA
159 KárITA CrISTIne rodrIGUeS doS SAnToS
160 KArLA dAnIeLLA CArVALHo CrUZ
161 KArLoS edUArdo SILVA CoSTA
162 KAroLAYnne BeVAne rIBeIro dA CrUZ
163 KAroLLInY nereS de oLIVeIrA
164 KATIA MoTA MonTeLo
165 KAWAnnA CrISTInA ALVeS doS SAnToS
166 KeLIAne SoUSA MeLo
167 KeLLen KÉCIA PAULIno de SoUSA
168 KeLLY CrISTInA JUSTIno SoUSA
169 KenorY rIBeIro de SoUSA
170 KeSSIA MeSQUITA PereIrA
171 KeVInY PeTSon ArAUJo dA SILVA
172 KÉZIA MonTeIro PInTo
173 KÍVIA rAQUeL PereIrA LeITe
174 LArISSSA GABrIeLA rodrIGUeS PorTILHo
175 LArISSY CArVALHo rodrIGUeS
176 LAUdIene noronHA PereIrA
177 LAYLLA CHrISTHInA PereIrA MAToS
178 LeAndro CArdoSo BernArdeS
179 LeAndro CeZárIo VIeIrA
180 LeIdIAne GonÇALVeS ferreIrA
181 LILIA MArTA MorAIS doS SAnToS
182 LILIAn KATIeLY reIS de oLIVeIrA
183 LInS HenrICKY SAnTAnA dA SILVA
184 LorenA CArneIro dA SILVA
185 LorrAnY doS SAnToS LIMA
186 LUAnA CArdoSo de ArAÚJo
187 LUAnA deLGAdo nAVeS
188 LUCAS dIAS VIeIrA
189 LUCAS rAMoS SoAreS
190 LUCIene TeIXeIrA LIMA
191 LUISA edUArdA SoUSA noLeTo BArBoSA
192 MAICon KeLVIn CABrAL CHAVeS
193 MAnoeL Pedro ALenCAr CoSTA
194 MArCeLA KAroLInA PInTo MonTeIro
195 MArCeLLI TorICeLLI CLeTo
196 MárCIA oLIVeIrA GonÇALVeS
197 MárCIo ALVeS rodrIGUeS
198 MArCoS SILVA SoAreS
199 MArIA APAreCIdA ALVeS dA SILVA
200 MArIA dAIAne LUCIAno rodrIGUeS
201 MArIA do CArMo ferreIrA
202 MArIA edUArdA SAnToS MArTInS
203 MArIA IVAnILdA de VIeIro doS SAnToS
204 MArIA JenIerY dA SILVA GoMeS
205 MArIA SAnGeLA SoUSA rodrIGUeS
206 MArIAnA de ALMeIdA oLIVeIrA
207 MArIAnA LUAnA SILVA GUerrA
208 MArIAnA roCHA CABrAL
209 MArIAnA SoAreS dA SILVA
210 MArIAnnA CArLoTA de CASTro ALVeS
211 MArILde GonCALVeS ferreIrA
212 MArLene doS SAnToS oLIVeIrA
213 MArLÚCIA doS AnJoS ferreIrA
214 MATeUS SILVA doS SAnToS
215 MATHeUS ALVeS SoUSA e SILVA
216 MATHeUS MorAIS roCHA
217 MedSon JorGe noLeTo
218 MeIrIeLe CoSTA ArAUJo
219 MICHeLLY MAGALHÃeS rodrIGUeS
220 MIGUeL ArCAnJo ALVeS de ALMeIdA GALVÃo
221 MIKAeL SAnToS SoUSA
222 MIKeLLe SoUZA de ALMeIdA
223 MILenA MArTInS CoSTA
224 MIreLe dorALICe dA SILVA
225 MIrIAM fonTIneLe de SoUZA
226 MoSAnIeL GUIMArÃeS dA SILVA
227 MUrILLo nUneS LIMA
228 nATáLIA de oLIVeIrA ferreIrA
229 nAYArA CoSTA de oLIVeIrA
230 neYLA fonToUrA CorAdo
231 nILTon frAnSCISCo SoAreS
232 nIUSon rodrIGUeS do nASCIMenTo JUnIor
233 PABLo MICAeL de oLIVeIrA reIS
234 PAULo GerSon dA SILVA
235 PAULo roBerTo dA CoSTA
236 PAULo rodrIGUeS VIAnA JUnIor
237 PAULo VITor oLIVeIrA GonÇALVeS
238 Pedro HenrIQUe GoMeS SAnToS
239 Pedro HenrIQUe oLIVeIrA BArroS
240 Pedro LUCAS PereIrA MoTA
241 PoLYAnA VIeIrA BArBoSA
242 rAfAeLA SoUZA CoSTA
243 rAILA noGUeIrA LoPeS
244 rAMon freITAS dA SILVA
245 rAPHAeLA MedeIroS frAnÇA
246 rAQUeL ALVeS rAMoS
247 rAQUeL dA PAZ SAnToS rIBeIro
248 rAYAnA de MoUrA GUIMArÃeS
248 rAYLennY frAnÇA ArAÚJo
250 reBeKA CArVALHo SAnTAnA
251 rÉGISon SArAIVA SILVA
252 renATA fernAndeS CoSTA
253 rICArdo CASTro ALenCAr
254 roBerTA Keren MoreIrA neVeS
255 roBerTo MoreIrA neVeS

256 rodrIGo de oLIVeIrA rAMALHo
257 roMILSon SAnToS MArTInS
258 ronALdo MUnIZ SILVA
259 roSAne PereIrA MedeIroS
260 roSenILdA CArdoSo de oLIVeIrA
261 roSenY ALVeS MArInHo MACIeL
262 rUTH doUrAdo rodrIGUeS
263 SAMAnTHA GoMeS AMorIM SAnToS
264 SAMArA WerIá KUAdY LUZ
265 SArA CrISTInA rodrIGUeS doS SAnToS
266 SArAH HeLen PereIrA dA SILVA
267 SAULo HenrIQUe dIAS de SoUZA
268 SÉrGIo MAUrÍCIo ALVAreS LIMA fILHo
269 SHIrLeY AUGUSTInHo dA SILVA
270 SIBeLLY LArA BArroS LIMA
271 SILVIo oTáVIo CHAVeS dA SILVA
272 SILVYA renATA de SoUZA MACHAdo
273 SIMÃo Pedro SILVA CArdoSo
274 SoLAnGe TeIXeIrA de CArVALHo
275 STÉfAnnY ArAÚJo SILVA
276 SUeLen dAnTAS nASCIMenTo
277 TAInArA rIBeIro rAMoS
278 TALITA MAToS de SoUSA
279 TárGILA oLIVeIrA de SoUSA
280 THAInA rAMoS dA CrUZ
281 THALITA PereIrA nUneS
282 THALITA rICArdo ALVeS
283 THALLYYeL de SoUSA rodrIGUeS
284 THAYAnne LYSnArA ALVeS SILVA
285 THAYLAne oLIVeIrA de ArAÚJo
286 THIAGo fernAndo doS SAnToS nUneS
287 UrAne ABreU GALdIno
288 VALdIneTH ferreIrA ALVeS
289 VAneSSA reSende ferreIrA
290 VÂnIA ALVeS nePonUCeno
291 VAnUSA ALVeS doS SAnToS
292 VICTor dAVI CÂndIdo MArTInS
293 VICTor de MorAIS PereIrA
294 VICTÓrYA LArYSSA GoMeS PereIrA
295 VITor rodrIGUeS de SoUSA
296 VITor SAnToS oLIVeIrA
297 VITÓrIA CAMILA BeLeM MonTeIro
298 VITÓrIA eSPÍndULA MACIeL
299 VITÓrIA VerUSKA dIAS MoUrA
300 VÍVIAn SoMMerfeLd AderALdo GUerrA
301 VIVIeLe ToLenTIno de deUS
302 WALACe KenedY PorTeLA SCHneIBerG
303 WALInSon LIMA PereIrA
304 WALLYSon dAnYeL ALVeS SILVA
305 WAnderSon GABrIeL de MeLo fArIAS
306 WAYnnA PerreIrA LIMA ArrUdA
307 WeTILA de oLIVeIrA ALVeS
308 WHATILLA MArQUeS doS SAnToS
309 WILLIAMArA PereIrA doS SAnToS
310 YeZA LorrAnY SoUZA AMorIM
311 YKAro LUAn SoAreS dA CrUZ

Art. 2º – os selecionados deverão estar atentos ao início 
das matrículas e das aulas, conforme cronograma constante na 
Portaria nº 22/GAB/fIJP, de 09 de maio de 2018, publicado no diário 
Oficial do Município nº 1.996, de 10 de maio de 2018.

Art. 3º - esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete da Presidência da fundação Municipal da Infância 
e Juventude, aos 20 dias do mês de junho de 2018.

Valquíria Moreira rezende
Presidente Interina da fundação Municipal da Infância e 

Juventude

else Betânia Gomes da rocha
Presidente da Comissão de Seleção

PoRTARiA nº 28/GAB/FiJP, dE 20 dE JUnHo dE 2018.

A PreSIdenTe InTerInA dA fUndAÇÃo MUnICIPAL 
dA InfÂnCIA e JUVenTUde de PALMAS, no uso das atribuições 
que lhe confere o Artigo 80, Inciso IV da Lei orgânica do Município 
de Palmas, combinado com a Lei 2.299 de 30 de março de 2017, 
Medida provisória nº 02, de 02 de janeiro de 2018 e Ato n.º 473 – 
dSG, de 04 de maio de 2018, publicado no d.o.M n.º 1992.

reSoLVe: 

Art. 1° designar os suplentes para exercerem as funções 
de Conselheiros Tutelares em substituição aos Conselheiros 
Titulares, que irão gozar férias no período de 1º a 30 de julho de 
2018, conforme descrição abaixo:

Conselheira titular Matrícula Suplente
Jamir da Luz Inácio 413025719 Vanda Tereza Palcheco Peixoto
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Sandra dias da Silva 413025726 Gonzaleide rodrigues de Sousa Assis
francisco Carlan da Silva Santana 226571 rafael Vieira Sousa

Art. 2º esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Gabinete da Presidência da fundação Municipal da Infância 
e Juventude, aos 20 dias do mês de junho de 2018.

Valquíria Moreira rezende 
Presidente Interina da fundação Municipal da Infância e 

Juventude de Palmas

PREViPALMAs

PoRTARiA/PREViPALMAs/GAB nº 100, dE 13 dE JUnHo dE 2018.

o Presidente do Instituto de Previdência Social do Município 
de Palmas - PreVIPALMAS, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 80, incisos IV da Lei orgânica do Município de Palmas, bem 
como art. 92 da Lei Municipal nº 1.414/2005, que dispõe sobre o 
regime Próprio de Previdência Social do Município de Palmas – 
PreVIPALMAS; e

Considerando a adição da Portaria nº 048/2018 da 
Presidência do PREVIPALMAS, publicada no Diário Oficial do 
Município de Palmas nº 1.690 de 16/03/2018, que determinou 
a constituição de Comissão para realização de Tomada de 
Contas Especial com a finalidade de apurar possível dano ao 
erário municipal no Processo Administrativo nº 2018010833, 
relativo à Gestora: TerCon InVeSTIMenToS LTdA, CnPJ 
09.121.454/0001-95 e Administradora: CM CAPITAL MArKeTS 
dTVM LTdA, CnPJ 02.246.183/0001-50;

Considerando o teor do deSPACHo/PreVIPALMAS/
TCe/nº 002/2018, em que a Comissão, respondendo ao 
deSPACHo/PreVIPALMAS/GAB nº 148/2018 da Presidência 
do PreVIPALMAS, informa haver vício de competência e de 
procedimento na Tomada de Contas especial instaurada por meio 
da Portaria 048/2018;

  
Considerando, o teor do art. 75 da Lei orgânica do Tribunal 

de Contas do estado do Tocantins - TCe nº 1.284/01, assim como, 
o estabelecido na Instrução normativa/TCe-To nº 14/2003 de 10 
de dezembro de 2003, artigos 2º, 3º e 4º;

Considerando ainda, a constatação de que a Portaria nº 
048/2018 determinou a constituição de Comissão para realização 
de Tomada de Contas especial, sem mencionar a realização 
de providências administrativas prévias internas com vistas à 
recomposição do erário, conforme dispõe o artigo 2º da Instrução 
normativa nº 14/2003 do TCe;

reSoLVe:

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria 048/2018, que passará 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º determinar a constituição de Comissão para, 
em obediência ao artigo 2º da Instrução normativa nº 
014/2003, realizar procedimento administrativo prévio 
visando a recomposição do erário por eventuais danos 
relativos à Gestora: TerCon InVeSTIMenToS LTdA, 
CnPJ 09.121.454/0001-95 e Administradora: CM CAPITAL 
MArKeTS dTVM LTdA, CnPJ 02.246.183/0001-50.”

Art. 2º As demais disposições da Portaria 048/2018 
permanecem inalteradas;

 Art. 3º esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

InSTITUTo de PreVIdÊnCIA SoCIAL do MUnICÍPIo de 
PALMAS - PreVIPALMAS, aos 13 dias do mês de junho de 2018. 

Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente do PreVIPALMAS

________________
(*) REPUBLiCAdA por ter saído no doMP nº 2.019, de 13 de junho de 2018, págs. 18 e 19, 
com incorreção no original.

PoRTARiA/PREViPALMAs/GAB nº 101, dE 15 dE JUnHo dE 2018.

Conceder aposentadoria por idade em favor 
da servidora WILMA de SoUZA AGUIAr, na 
forma que especifica.

o PreSIdenTe do InSTITUTo de PreVIdÊnCIA 
SoCIAL do MUnICÍPIo de PALMAS, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei orgânica do Município, 
combinado com o decreto nº 1.412, de 05 de julho de 2017, e Lei nº 
1.414, de 29 de dezembro de 2005 (regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Palmas),

reSoLVe:

Art. 1º Conceder Aposentadoria por Idade, na forma do art. 
23 da Lei 1.414/2005 em favor da servidora WILMA de SoUZA 
AGUIAr, matrícula funcional nº 981231, nomeada pelo decreto 
nº 070 de 26/01/1998, para exercer o cargo efetivo de Professor 
(a) - II 20 horas, tendo tomado posse e entrado em exercício em 
02/02/1998, com lotação junto a Secretaria Municipal da educação.

Art. 2º o valor do benefício será proporcional ao tempo de 
contribuição, com base de cálculo apurada. o valor do benefício 
será proporcional ao tempo de contribuição, correspondente a 
20/30 avos, conforme fixação de Proventos/nota de Proposição 
consignada aos autos do art.31 da Lei em comento, e conforme 
planinha de cálculo de proventos consignada aos autos do processo 
nº 2017068300.

Art. 3º em conformidade com o disposto no art. 32 da Lei nº 
1.414/2005, bem como no art.15 da Lei nº 10.887/2004, o benefício 
será reajustado na data em que se der o reajuste dos benefícios do 
regime Geral de Previdência Social, de acordo com a variação do 
Índice nacional de Preços ao Consumidor – InPC, calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

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

InSTITUTo de PreVIdÊnCIA SoCIAL do MUnICÍPIo 
de PALMAS- PreVIPALMAS, aos 15 dias do mês de junho de 
2018. 

Carlos Junior Spegiorin Silveira
Presidente do PreVIPALMAS

PoRTARiA/PREViPALMAs/GAB nº 102, dE 15 dE JUnHo dE 2018.

Conceder aposentadoria por idade em favor 
da servidora Stela Botelho duarte, na forma 
que especifica.

o PreSIdenTe do InSTITUTo de PreVIdÊnCIA 
SoCIAL do MUnICÍPIo de PALMAS, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei orgânica do Município, 
combinado com o decreto nº 1.412, de 05 de julho de 2017, e Lei nº 
1.414, de 29 de dezembro de 2005 (regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Palmas),

reSoLVe:

Art. 1º Conceder Aposentadoria por Idade, na forma do art. 
23 da Lei 1.414/2005 em favor da servidora Stela Botelho duarte, 
matrícula funcional nº 413001023, nomeada pelo decreto de 
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06/09/2010, para exercer o cargo efetivo de Agente Administrativo 
educacional, tendo tomado posse em 08/10/2010 e entrado em 
exercício em 18/10/2010, com lotação junto a Secretaria Municipal 
da educação.

Art. 2º o valor do benefício será proporcional ao tempo 
de contribuição, com base de cálculo apurada na forma do art. 
31 da Lei em comento, e conforme fixação de Proventos/nota de 
Proposição consignada aos autos do processo nº 2018006935.

Art. 3º em conformidade com o disposto no art. 32 da Lei nº 
1.414/2005, bem como no art.15 da Lei nº 10.887/2004, o benefício 
será reajustado na data em que se der o reajuste dos benefícios do 
regime Geral de Previdência Social, de acordo com a variação do 
Índice nacional de Preços ao Consumidor – InPC, calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

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

InSTITUTo de PreVIdÊnCIA SoCIAL do MUnICÍPIo 
de PALMAS- PreVIPALMAS, aos 15 dias do mês de junho de 
2018. 

Carlos Junior Spegiorin Silveira
Presidente do PreVIPALMAS

PoRTARiA/PREViPALMAs/ GAB nº 103, 
dE 19 dE JUnHo dE 2018.

Conceder aposentadoria por idade e tempo 
de Contribuição em favor da servidora MArIA 
DOS REIS TORRES, na forma que especifica.

o PreSIdenTe do InSTITUTo de PreVIdÊnCIA 
SoCIAL do MUnICÍPIo de PALMAS, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei orgânica do Município, 
combinado com o decreto nº 1.412, de 05 de julho de 2017, e Lei nº 
1.414, de 29 de dezembro de 2005 (regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Palmas),

reSoLVe:

Art. 1º Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de 
Contribuição, na forma do art.41 da Lei 1.414/2005, em favor 
da servidora MArIA doS reIS TorreS, matrícula funcional nº 
142491, nomeada pelo decreto Administrativo n° 058 de 31/01/2000, 
para exercer o cargo efetivo de Assistente Administrativo, tendo 
tomado posse 02/02/2000, e entrado em exercício em 03/02/2000, 
com lotação junto a Secretaria Municipal de educação, Tabela II, 
nível II, referência “C”, 40H.

Art. 2º O benefício foi fixado na forma do art. 41 da Lei 
1.414/2005, com proventos integrais, conforme planinha de cálculo 
de proventos consignado aos autos do processo 2017076947.

Art. 3º Por força do § 2º do art. 41 da Lei nº 1.414/2005 
e art. 7º da emenda Constitucional nº 41/2003, o benefício será 
reajustado na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade.

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

InSTITUTo de PreVIdÊnCIA SoCIAL do MUnICÍPIo de 
PALMAS- PreVIPALMAS, aos 19 dias do mês de junho de 2018. 

Carlos Junior Spegiorin Silveira
Presidente do PreVIPALMAS

AGÊnCiA dE TURisMo

PRoCEsso: 2018014657
InTereSSAdo: AGÊnCIA MUnICIPAL de TUrISMo
ASSUnTo: IneXIGIBILIdAde de LICITAÇÃo

dEsPACHo dE inEXiGiBiLidAdE dE LiCiTAção n. 114/2018 - 
À vista dos princípios que regem os procedimentos licitatórios do 
processo nº 2018014657, Parecer Jurídico nº 683/2018 – PGM, 
da Procuradoria Geral do Município, conforme art. 25, inc. III, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, declaro a IneXIGIBILIdAde 
de LICITAÇÃo referente à contratação de empresa dIVonAGno 
ALVeS doS SAnToS, CnPJ n° 24.379.006/0001-80,  para 
realizar show artístico com o palhaço BATATInHA, nos dias 
13,14,15,20,21,22,28 e 29 de julho de 2018 durante programação 
TeMPorAdA de fÉrIAS de interesse público, promovido 
pela AGenCIA MUnICIPAL de TUrISMo, no valor total de r$ 
7,000.00 (sete mil reais), conforme proposta anexa no processo nº 
2018014657, correndo a presente despesa com a seguinte dotação 
orçamentária: funcional Programática: 03.1400.23.695.1116.4569, 
fonte: 001000103, natureza de despesa: 3.3.90.39-2300.

Palmas - To, aos 18 dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezoito.

euzimar Pereira de Assis
Presidente

PUBLiCAçÕEs PARTiCULAREs

AAGETRAnsi/To

o presidente da Associação dos Agentes de Trânsito e Transportes 
do estado do Tocantins, no que lhe compete o estatuto desta 
entidade, ConVoCA a todos os associados para Assembleia Geral 
extraordinária, a realizar-se no auditório do PreVIPALMAS no dia 
10 de novembro do corrido ano. 
A pauta se fará entre outros assuntos, com a abordagem da criação 
do sindicato da categoria.
A primeira chamada se dará as 16h00min, e a segunda, 16h30min.

Moises Valadares 
Presidente 
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