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O JORNAL DE QUEM CONSTRÓI O TOCANTINS

Agrotins 2022 chega a
R$ 2,5 bilhões em negócios

FEIRA AGROTECNOLÓGICA

jornal filiado a

A 22ª edição da Feira de Tecnologia Agro-
pecuária do Tocantins (Agrotins), que chega 
em sua reta final no sábado, 14, encerra com um 
saldo positivo. Até a sexta-feira, 13, a feira movi-
mentou cerca de R$ 2,5 bilhões em negociações. 

A estimativa é de que aproximadamente 150 mil 
visitantes tenham passado pelo Parque Agrotec-
nológico do Tocantins. A feira é uma realização 
do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria 
de Estado da Agricultura.  - P3

Recorde de público com cerca de 150 mil pessoas em quatro dias e recorde de negociações com uma estimativa de mais de R$ 2,5 bilhões

Kadu Souza/ Divulgação

“EMPRESA MORHENA OFERTA VAGAS EXCLUSIVAS 
PARA PCDS E REABILITADOS PARA ATUAR NAS 
ÁREAS DA LIMPEZA E ADMINISTRATIVA. NÃO É 
NECESSÁRIO TER EXPERIÊNCIA. ENVIAR CURRÍCULO 
PARA: RH.TO@MORHENA.COM.BR“
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Governo conclui licitação 
da pavimentação da TO-239

PAVIMENTAÇÃO

APÓS PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, 
AGETO DARÁ INÍCIO AOS TRÂMITES INTERNOS PARA ASSINATURA.

O Governo do Tocantins vai 
divulgar no Diário Oficial do 
Estado, desta segunda-feira, 9, o 
resultado da licitação para asfal-
tar o trecho da rodovia TO-239, 
que liga Itapiratins a Itacajá, 
com 32,05 km de extensão, na 
região nordeste.

A Agência Tocantinense de 
Transportes e Obras (Ageto) 
informa que a proposta mais 
vantajosa que se sagrou vence-
dora na concorrência foi a da 
empresa Consórcio Coceno/
Ambienger no valor de R$ 
29.790.202,92, cerca de R$ 6,2 
milhões abaixo do valor esti-
mado para a licitação.

Após a publicação do resul-
tado do certame, o próximo 
passo será a assinatura do con-
trato entre a Ageto e a empresa 
vencedora, o que deve ocorrer 

o mais rápido possível. Após 
a assinatura do contrato, a 
empresa tem cinco dias para 
instalar o canteiro de obras e 
iniciar os trabalhos.

A rodovia terá pistas simples, 
com acostamento, estando pre-
vistos serviços de terraplanagem, 
pavimentação asfáltica, serviços 
de programas ambientais. O 
trecho é o primeiro do programa 
de pavimentação do Governo do 
Tocantins com a finalidade de 
fornecer ao menos uma rodovia 
asfaltada até a sede de todos os 
municípios tocantinenses.

São nove os municípios que 
atualmente não possuem nen-
huma rodovia asfaltada: Itacajá, 
Centenário, Recursolândia, 
Lizarda, Mateiros, São Félix 
do Tocantins, Tocantínia, Rio 
Sono e Taipas. Oito deles estão 

distribuídos nas regiões leste e 
nordeste do Estado. Apenas o 
município de Taipas está local-
izado na região sudeste.

"Uma das políticas do Gov-
erno é a ligação de todas as 
cidades do Estado por rodo-
via pavimentada, como é o 
caso de Itacajá. O Governo do 
Tocantins já definiu as prio-
ridades no setor de transportes 
rodoviários. Estamos iniciando 
a aplicação de investimentos 
em infraestrutura rodoviária 
voltada para todas as regiões e 
a pavimentação desta rodovia 
faz parte deste planejamento. 
Ela será mais uma ferramenta 
de mobilidade e de incremento 
ao setor produtivo e ao desen-
volvimento regional”, destaca 
o presidente da Ageto, Márcio 
Pinheiro Rodrigues.

Itacajá é o primeiro dos nove municípios que passarão a ter ligação por rodovia pavimentada. A rodovia terá pista simples

Ageto/Governo do Tocantins

FEBRE AFTOSA

HOMEM DO CAMPO

A Agência Tocantinense 
de Regulação, Controle e Fis-
calização e Serviços Públicos 
(ATR) abriu, nesta segunda-
feira, 9, a Consulta Pública, 
com o propósito de receber 
contribuições para a Minuta 
de Resolução que dispõe sobre 
os procedimentos para o envio 
de informações das prestado-
ras de serviços de públicos 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, como 
a Agência Tocantinense de 
Saneamento (ATS) e a BRK 
Ambiental para a ATR.

A resolução é de extrema 
importância para uma gestão 

regulatória eficiente e também 
para um melhor acompanha-
mento da prestação de serviços. 
O texto em consulta resultou da 
adequação e da consolidação 
de temas tratados em duas das 
minutas apresentadas na Con-
sulta Pública n° 01/2022, a partir 
das contribuições recebidas. 
Técnicos do setor de Regulação 
de Saneamento da ATR identi-
ficaram que a reestruturação do 
texto pode trazer melhor com-
preensão e efetividade à norma, 
por isso está sendo submetida 
novamente à Consulta Pública 
antes da publicação da nova 
resolução.

A Agência Tocantinense 
de Regulação, Controle e Fis-
calização e Serviços Públicos 
(ATR) abriu, nesta segunda-
feira, 9, a Consulta Pública, 
com o propósito de receber 
contribuições para a Minuta 
de Resolução que dispõe sobre 
os procedimentos para o envio 
de informações das prestado-
ras de serviços de públicos 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, como 
a Agência Tocantinense de 
Saneamento (ATS) e a BRK 
Ambiental para a ATR.

A resolução é de extrema 
importância para uma gestão 
regulatória eficiente e também 
para um melhor acompanha-
mento da prestação de serviços. 
O texto em consulta resultou da 
adequação e da consolidação 
de temas tratados em duas das 

minutas apresentadas na Con-
sulta Pública n° 01/2022, a partir 
das contribuições recebidas. 
Técnicos do setor de Regulação 
de Saneamento da ATR identi-
ficaram que a reestruturação do 
texto pode trazer melhor com-
preensão e efetividade à norma, 
por isso está sendo submetida 
novamente à Consulta Pública 
antes da publicação da nova 
resolução.

A resolução é de extrema 
importância para uma gestão 
regulatória eficiente e também 
para um melhor acompanha-
mento da prestação de serviços. 
O texto em consulta resultou da 
adequação e da consolidação 
de temas tratados em duas das 
minutas apresentadas na Con-
sulta Pública n° 01/2022, a partir 
das contribuições recebidas. 
Técnicos do setor de Regulação.

Governo consegue aval 
para retirada de vacinação

Produtores rurais buscam 
financiamento bancário
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Feira ultrapassa expectativa e movimenta 
em quatro dias R$ 2,5 bilhões em negócios

AGROTINS 2022

ESTIMATIVA É DE QUE APROXIMADAMENTE 150 MIL VISITANTES 
TENHAM PASSADO PELO PARQUE AGROTECNOLÓGICO DO TOCANTINS.

A 22ª edição da Feira de Tec-
nologia Agropecuária do Tocan-
tins (Agrotins), que chega em 
sua reta final neste sábado, 14, 
encerra com um saldo positivo. 
Até a sexta-feira, 13, a feira mov-
imentou cerca de R$ 2,5 bilhões 
em negociações. A estimativa é 
de que aproximadamente 150 
mil visitantes tenham passado 
pelo Parque Agrotecnológico 
do Tocantins. 

A feira é uma realização do 
Governo do Tocantins, por meio 
da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Aquicultura 
(Seagro), da Agência de Defesa 
Agropecuária (Adapec), do 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Tocantins (Ruraltins), 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa (Fapt) e da Tocantins 
Parcerias, em conjunto com 
empresas, instituições e órgãos 
públicos, de pesquisas e educa-
cionais, entre outras.

“Estamos fechando o último 
dia de feira com chave de ouro. 
Tivemos recorde de público, 
recorde de negociações com uma 
estimativa de mais de R$ 2,5 bil-
hões e movimentação realizada 
pelas empresas participantes 
do evento. Negociações essas 
que irão levar equipamentos 
mais eficientes para a lavoura. 
Os produtores irão levar mais 
conhecimento e assim poderão 
investir em suas produções ala-
vancando ainda mais o agro no 
nosso Estado”, explica o gestor 
da Seagro, Jaime Café.

Sobre a movimentação dos 
expositores, o diretor de Agro-
tecnologia da Seagro, Fernando 
Garcia, ressalta que cerca de 800 
expositores de diversos segmen-
tos estiveram na feira comer-
cializando seus produtos. “De 
todas as edições da feira essa 
foi a que mais nos surpreen-
deu, pois tivemos uma resposta 
muito positiva dos visitantes 
que vieram para feira e juntos 
fizeram jus ao tema deste ano, 
proporcionando um momento 
de integração. Para nós do 
Governo do Tocantins, é uma 

felicidade imensa poder chegar 
ao último dia de feira com a 
sensação de dever cumprido e 
já cheios de expectativas, pen-
sando na próxima edição, em 
2023”, ressalta o diretor.

Para o secretário executivo da 
Seagro, Adenieux Rosa, conta-
giados pelo tema, nós do Gov-
erno do Tocantins, trabalhamos 
empenhados em entregar à 
nossa população um evento 
que pudesse ser compatível 
com a saudade que a gente 
estava de pisar por este solo do 
parque. Aos poucos, vencendo 
os obstáculos e desafios fomos 
construindo cada pedaço dessa 
feira e agradecemos a todos os 
que contribuíram para a realiza-
ção dela, visitantes, expositores, 
servidores, parceiros, equipe 
de suporte, segurança e tantos 
outros que com todo empenho 
nos ajudaram a realizar a Agro-
tins 2022”, finaliza.

PÚBLICO
A senhora Glades Bene 

de Lagoa da Confusão disse 
que ficou surpreendida com 
a exposição da Agrotins deste 
ano. “Somos de família produ-
tora rural e todos os anos visita-
mos a feira, porque sabemos que 
aqui encontramos diversas tec-
nologias voltadas para o produ-
tor. É sempre bom conhecer as 
inovações disponíveis para o 
homem do campo”, disse.

Já o agricultor André Luiz 
do distrito de Taquaruçu, 
Palmas, explica que a feira traz 
um universo de informações, 
contribuindo para o desen-
volvimento do produtor rural. 
“Sempre que posso venho 
aqui, desta vez, por exemplo, 
estou interessado em olhar os 
preços de máquinas roçadeiras 
e outros implementos agrícolas 
para aproveitar os preços em 
promoções”, frisou.

Durante as consultas, a mulher recebe ainda orientações sobre alimentação equilibrada

Raíza Milhomem

A pandemia da Covid-19 
provocou um abalo sistêmico 
em praticamente todas as cat-
egorias profissionais da área 
de saúde, mas, justiça seja feita 
a enfermagem sofreu as mais 
profundas perdas, e por outro 
lado foram os seus profission-
ais que mantiveram grande 
parte do contingente em exer-
cício nos locais de atendimento 
enfrentando o monstro com 
determinação. Em 12 de maio o

Dia Internacional da Enfer-
magem é celebrado mundi-
almente. A profissão só tem 
cerca de 36 anos de regulação, 
o que ocorreu por meio da Lei 
7.498/86 garantiu o reconheci-
mento da Enfermagem como 
profissão.

Surge com esta legislação a 
possibilidade do enfermeiro 
atuar como integrante das 
equipes de saúde, no plane-
jamento de ações que visem 
satisfazer as necessidades 
da população, na defesa dos 
princípios das políticas públi-
cas de saúde, na direção de 
serviços de Enfermagem e de 
cursos de formação profis-
sional. Este que é o profissional 
que se dedica a cuidar do próx-
imo, a aliviar um sofrimento, 
desenvolvendo atividades de 
promoção, proteção, preven-
ção e recuperação da saúde.

Do recém-nascido ao idoso. 
De um simples exame a um 
atendimento de urgência. A 
função desses profissionais 
é essencial para garantir a 
recuperação e salvamento de 
vidas em perigo, seja nos hos-
pitais ou demais instituições 
que necessitam da assistência 

contínua de cuidados médicos.
O Dia Internacional da 

Enfermagem é celebrado mun-
dialmente desde 1965. Porém, 
oficialmente esta data só foi 
estabelecida em 1974, a partir 
da decisão do Conselho Inter-
nacional de Enfermeiros. O dia 
12 de maio foi escolhido como 
homenagem ao nascimento de 
Florence Nightingale, consid-
erada a “mãe” da enfermagem 
moderna. Florence Nightin-
gale, de nacionalidade inglesa, 
nasceu em Florença, na Itália. 
Aos 17 anos, Florence, que era 
cristã anglicana, decidiu ser 
enfermeira, acreditando ter um 
chamado de Deus para fazer 
enfermagem de acordo com 
calendarr.brasil (2022).

Neste  ano de  2022 ,  a 
comemoração tem um gosto 
diferente pela recente con-
quista da aprovação do Projeto 
de Lei 2564 que estabelece o 
piso salarial de R$ 4.750 para 
enfermeiros, 70% desse valor 
para técnicos e 50%, para aux-
iliares e parteiras. Segundo 
dados levantados pelo grupo 
de trabalho da Câmara dos 
Deputados que analisou o 
impacto econômico do piso 
da categoria, o investimento 
necessário para erradicar os 
salários miseráveis na área 
da Enfermagem representa 
apenas 4% do investimento do 
SUS ou somente 5% do fatura-
mento dos planos de saúde no 
Brasil (BRASIL, 2022). Viva a 
enfermagem!

MARTTHA FRANCO RAMOS 
- Conselheira Federal e 

Farmácia

Enfermagem, uma
profissão de cuidado

FALANDO
DE SAÚDE
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TCE/TO analisa cerca de 50 
processos nesta semana

CONTAS PÚBLICAS

CONTAS DE PREFEITOS, ORDENADORES DE DESPESAS E CONCURSO 
PÚBLICO CONSTAM NAS PAUTAS ENTRE OS DIAS 09 E 13 DE MAIO.

O Tribunal de Contas do 
Tocantins (TCE/TO) analisa 
cerca de 50 processos, durante 
as sessões virtuais e por video-
conferência, desta semana (9 
e 13 de maio). De acordo com 
as pautas, a Primeira Câmara 
deve apreciar dez processos, 
sendo quatro contas anuais 
consolidadas, quatro de orde-
nadores de despesas, uma 
tomada de conta especial e uma 
aposentadoria.

Já na Segunda Câmara, serão 
analisados treze processos, dis-
tribuídos em cinco contas de 
ordenadores de despesas, duas 
auditorias de regularidades, 
uma representação interna, um 
concurso público, uma aposen-
tadoria, um despacho e por fim 
um processo de descumpri-
mento de prazo.

CÂMARAS DO TCE
As sessões por videocon-

ferência da Primeira e da 
Segunda Câmaras serão real-
izadas nesta terça-feira, 10, a 
partir das 13h30, com trans-
missão ao vivo pelo canal do 
TCE no youtube.

PLENO
Já na quarta-feira, 11, acon-

tece a sessão do Pleno por vid-
eoconferência. Serão apreciados 
um total de quinze processos, 
sendo nove pedidos de recursos 
ordinários, três representações 
internas, um embargo de decla-
ração, um pedido de reexame 
e uma representação acerca de 
irregularidades.

SESSÕES VIRTUAIS
As sessões virtuais das Câma-

ras e do Pleno foram abertas na 
segunda-feira, 9, às 10h, e serão 
encerradas, na sexta, 13, às 16h. 
Durante a semana, os processos 
são disponibilizados em um ambi-
ente seguro e de acesso restrito aos 
conselheiros, que podem emitir o 
parecer a qualquer momento e de 
qualquer lugar que tenha conexão 
à internet.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Tribunal  do Júri  da 

Comarca de Araguaína, norte 
do Estado, condenou, em julga-
mento realizado nesta quinta-
-feira (5/5), Aumirlei Alves de 
Castro a 18 anos, dez meses e 27 

dias de reclusão mais multa; e 
Cláudio Kennedy Goiás Rodri-
gues de Araújo a quatro anos, 
dois meses e quinze dias, ambos 
pela morte do vendedor de 
frutas Carlos Magno Alves 
Reis, num crime ocorrido em 
julho de 2020 numa chácara 
na zona rural de Araguaína. O 
Júri absolveu Alberto Vulcão 
Barbosa, terceiro envolvido no 
processo, por não reconhecer 
que ele praticou o crime de 
falso testemunho. A sentença 
é assinada pelo juiz titular da 
comarca, Francisco Vieira Filho.

Aumirlei Alves de Castro 
foi condenado pelos crimes de 
homicídio triplamente quali-
ficado (asfixia, motivo fútil e 
recurso que dificultou a defesa 
da vítima) e ocultação de cadá-
ver. Ele deverá cumprir a pena 
em regime fechado. Já a con-
denação de Cláudio Kennedy 
Goiás Rodrigues de Araújo 
foi pelos crimes de tortura 
mediante sequestro e ocultação 
de cadáver. Este iniciará o cum-
primento da pena em regime 
semiaberto. Cláudio Araújo res-
pondia o processo em liberdade.

Tribunal vai realizar os processos na primeira e segunda câmaras do órgão de fiscalização das contas públicas

Divulgação

RIO CORTADO AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ Nº 01.794.426/0001-27

NIRE 173.0000086-8

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2022

Às dez horas do dia dois de maio de dois mil e vinte e dois, no escritório administrativo, na 
Avenida Filadélfia, 2987 Sala 02-D, Bairro Jardim Filadélfia - em Araguaína – Estado de Tocantins.

PRESENÇA: Acionistas representando 99% das ações votantes e 57,90% do capital social 
total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Conforme edital de convocação, realizado na forma da Lei nº. 6.404/76, 
que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Tocantins e Folha Capital nos dias 22, 25 e 
26 de abril de 2022.  

MESA: Os trabalhos da Assembleia foram presididos por José Benedito Tavares Zanforlin 
- Presidente da Mesa e Marília Botelho de Souza Silveira Mello - Secretária da Mesa. 

ORDEM DO DIA: (a) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) Outros assuntos de interesse social; 

DELIBERAÇÕES: Com relação ao item (a) Foram aprovados por unanimidade os Relatórios 
dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e o item (b) Outros assuntos de 
interesse social: nada mais havendo a se tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ATA, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai 
por todos os presentes assinada. 

A presente ATA é cópia fiel e autêntica do original lavrada em livro próprio.

Araguaína - TO, 02 de maio de 2022.

José Benedito Tavares Zanforlin                   Marília Botelho de Souza Silveira Mello 
Presidente da Mesa                         Secretária da Mesa
CPF: 078.693.488-30                CPF: 226.035.438-65
RG: 43.483.325-3 SSP/SP                               RG: 43.483.325-3 SSP/SP

Acionistas presentes:
SM AGRO PECUÁRIA LTDA

p. Administrador José Benedito Tavares Zanforlin

MARIA EDUARDA ZATTA SILVEIRA MELLO

PEDRO SILVEIRA MELLO ZANFORLIN

GABRIEL SILVEIRA MELLO ZANFORLIN
p. José Benedito Tavares Zanforlin

ANTONIO SOUZA SILVEIRA MELLO
p. Marília Botelho de Souza Silveira Mello

MARIA SOUZA SILVEIRA MELLO
p. Marília Botelho de Souza Silveira Mello

FRANCISCO BICHUETE SILVEIRA MELLO
p. Natália Araújo Bichuete Silveira Mello

VALE BONITO AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ Nº 01.794.428/0001-16

NIRE 173.0000087-6

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2022

Às onze horas do dia dois de maio de dois mil e vinte e dois, no escritório administrativo, na 
Avenida Filadélfia, 2987 Sala 02-E, Bairro Jardim Filadélfia - em Araguaína – Estado de Tocantins.

PRESENÇA: Acionistas representando 99% das ações votantes e 58,32% do capital social 
total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Conforme edital de convocação, realizado na forma da Lei nº. 6.404/76, 
que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Tocantins e Folha Capital nos dias 22, 25 e 
26 de abril de 2022.

MESA: Os trabalhos da Assembleia foram presididos por José Benedito Tavares Zanforlin 
- Presidente da Mesa e Natália Araújo Bichuete Silveira Mello - Secretária da Mesa. 

ORDEM DO DIA: (a) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) Outros assuntos de interesse social; 

DELIBERAÇÕES: Com relação ao item (a) Foram aprovados por unanimidade os Relatórios 
dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e o item (b) Outros assuntos de 
interesse social: nada mais havendo a se tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ATA, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai 
por todos os presentes assinada. 

A presente ATA é cópia fiel e autêntica do original lavrada em livro próprio.

Araguaína - TO, 02 de maio de 2022.

José Benedito Tavares Zanforlin                      Natália Araújo Bichuete Silveira Mello 
Presidente da Mesa                            Secretária da Mesa
CPF: 078.693.488-30                   CPF: 041.018.161-74
RG: 43.483.325-3 SSP/SP                                   RG: 52.767.330-4 SSP/SP

Acionistas presentes:
SM AGRO PECUÁRIA LTDA

p. Administrador José Benedito Tavares Zanforlin

MARIA EDUARDA ZATTA SILVEIRA MELLO

PEDRO SILVEIRA MELLO ZANFORLIN

GABRIEL SILVEIRA MELLO ZANFORLIN
p. José Benedito Tavares Zanforlin

ANTONIO SOUZA SILVEIRA MELLO
p. Marília Botelho de Souza Silveira Mello

MARIA SOUZA SILVEIRA MELLO
p. Marília Botelho de Souza Silveira Mello

FRANCISCO BICHUETE SILVEIRA MELLO
p. Natália Araújo Bichuete Silveira Mello



PÁGINA 05

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 357 - PALMAS-TO - 16 A 22 DE MAIO DE 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Taipas-TO, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público, e comunica aos interessados que fará realizar as 
seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA 
EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE 
TAIPAS DO TOCANTINS-TO, INCLUINDO: TERRAPLANAGEM, PAVIMEN-
TAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO 
PROGRAMA “TOCANDO EM FRENTE”, CONVÊNIO Nº 38960.000065/2022, 
FIRMADO COM A AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS 
– AGETO, OPERAÇÃO CONV@TO Nº 1067936-19, COM EMPREGO DE MÃO 
DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETOS, PLA-
NILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO 
DA OBRA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
Valor Estimado da Obra R$: 2.002.039,67
Data e Horário de Realização: 27/05/02/2022 ÀS 08:00HS
Informações Gerais: O edital e seus anexos encontram-se a disposição no 
portal da transparência da Prefeitura Municipal, através do link: https://taipas-
dotocantins.megasofttransparencia.com.br/contratos-convenios-e-licitacoes/
procedimento-licitatorio e ainda por e-mail; cpltaipas@hotmail.com ou na sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Taipas-TO, fone: (63) 33382-1106.

Taipas-TO.  09/05/2022

ALEXANDRE MARTINS BARBOSA
Presidente da CPL



PÁGINA 06

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho da Alegria por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar 
às 14H00MIN do dia 26 de Maio de 2022, na Sala do Financeiro no CMEI 
Cantinho da Alegria, localizado no endereço Avenida Taquari Rua 07 APM 04 
Setor Santa Bárbara, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO 001/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a instalação 
de sistema de captação de energia solar da referida Unidade de Ensino, de 
interesse do CMEI Cantinho da Alegria, Processo n.º 2022019960. O Edital 
poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior 
á data da sessão de Licitação no CMEI Cantinho da Alegria, no endereço acima 
citado, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, 
em dias úteis:  https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-
-TP-_ENERGIA_SOLAR-_CANTINHO_DA_ALEGRIA.pdf . Mais informações 
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino, pelo telefone (063) 3015-1010 ou 
email: Cmei.cantinhodaalaegriaa@gmail.com ou cmeicantinhodaalegria@
semed.palmas.to.gov.br

Palmas/TO, 09 de maio de 2022.

CALINE DA SILVA MELO MOTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 004/2021

A ACE da Escola Municipal Crispim Pereira Alencar por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 15horas do dia 30 de 
maio de 2022, na sala da direção da Escola Municipal Crispim Pereira Alencar, 
Localizada no endereço Rua 07 Quadra 25 Lote 07 Taquaruçu, Palmas/TO, a 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 004/2021, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a Reforma Elétrica e Subestação para a referida 
Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal Crispim Pereira Alencar, 
Processo n° 2021087768. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos 
interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação na Escola 
Municipal Crispim Pereira Alencar, no endereço acima citado, no horário de 
07h30min as 11h00min, e das 13h30min às 17h00min, em dias úteis, ou no 
endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/
EDITAL-TP-REFORMA_EL%C3%89TRICA-CRISPIM.pdf .Mais informações 
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelos telefones (063) 3554-1412 
/ (063) 98459-2847 e no email: crispimfinanceiro@gmail.com.

Palmas/TO, 09 de maio de 2022.

DOURIVÂNIA MOURA LINHARES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2021

A ACE da Escola Municipal Crispim Pereira Alencar por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14horas do dia 30 de 
maio de 2022, na sala da direção da Escola Municipal Crispim Pereira Alencar, 
Localizada no endereço Rua 07 Quadra 25 Lote 07 Taquaruçu, Palmas/TO, a 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 003/2021, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a Reforma Parcial da Pintura e Limpeza do piso 
para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal Crispim 
Pereira Alencar, Processo n° 2021078348. O Edital poderá ser examinado 
ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão de 
licitação na Escola Municipal Crispim Pereira Alencar, no endereço acima citado, 
no horário de 07h30min as 11h00min, e das 13h30min às 17h00min, em dias 
úteis, ou no endereço eletrônico:. https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/
documentos/EDITAL-TP-REFORMA_PARCIAL-CRISPIM.pdf Mais informações 
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelos telefones (063) 3554-1412 
/ (063) 98459-2847 e no email: crispimfinanceiro@gmail.com.

Palmas/TO, 09 de maio de 2022.

DOURIVÂNIA MOURA LINHARES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 005/2022 

A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello  por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 
14h00min do dia 31 de maio de 2022, na Sala da Biblioteca da Escola Municipal 
de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello, localizada no endereço APM 05 Rua 
22 Jardim Aureny III, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
n.º 005/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o fornecimento de 
materiais esportivos, de interesse da Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice 
Ferreira de Mello, Processo nº 2022024107. O Edital poderá ser examinado ou 
retirado pelos interessados até o terceiro dia útil anterior à data da sessão de 
habilitação da licitação na Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira 
de Mello, no endereço acima citado, no horário de 08h00 as 12h00 e das 13h00 
às 17h00, em dias úteis, ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/
media/orgao/documentos/EDITAL-TP-MATERIAIS_ESPORTIVOS-_EURIDICE.
pdf . Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo e-mail 
etisulfinanceiro@hotmail.com.br ou pelo telefone (63) 3014-6101.

Palmas/TO, 09 de maio de 2022. 

MARIA DA CRUZ LOBO FERNANDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

2ª REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021

A ACE da Escola Municipal Monsenhor Pedro Pereira Piagem, por meio da Co-
missão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14:00 horas 
do dia 25 de maio de 2022, na sala da direção na Escola Municipal Monsenhor 
Pedro Pereira Piagem, localizada no endereço Quadra 404 Norte, APM 27, 
Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 009/2021, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especia-
lizada na Instalação de Sistema de Capitação de Energia Solar para a referida 
Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal Monsenhor Pedro Pereira 
Piagem, Processo nº 2021083681. O Edital poderá ser examinado ou retirado 
pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação na 
Escola Municipal Monsenhor Pedro Pereira Piagem, no endereço acima citado, 
no horário de 08h às 17h, em dias úteis, ou n o endereço eletrônico:  https://
www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-
-MONSENHOR.pdf . Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino 
ou pelo telefone (63) 3218-5432 email:finan.monsenhor@gmail.com

Palmas/TO, 09 de maio de 2022.

GRACIELENE CARNEIRO DE SOUSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

A ACCEI DO CMEI Contos de Fada por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar às 15h00min do dia 26 de maio de 2022, 
na sala dos professores do CMEI Contos de Fada, localizada no endereço 605 
norte APM 02 Alameda 11- Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO n.º 001/2022, do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, ob-
jetivando a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil 
para execução de obra de Tratamento de Piso e Pintura da referida Unidade 
de Ensino, de interesse do CMEI Contos de Fada, Processo n.º 2022002051. 
O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro 
dia anterior à data da sessão de licitação na ACCEI do CMEI Contos de Fada, 
no endereço acima citado, no horário das 07h30min às 17h30min, em dias 
úteis, ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/
documentos/EDITAL-TP-PISO_E_PINTURA-CONTOS_DE_FADA.pdf. Mais 
informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino, através do e-mail: 
cmeicontosdefada@hotmail.com ou pelo telefone (63) 99217-4445.

Palmas/TO, 09 de maio de 2022.

IRACELMA ALMEIDA DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

A ACCEI DO CMEI Contos de Fada por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar às 14h00min do dia 26 de maio de 2022, 
na sala dos professores do CMEI Contos de Fada, localizada no endereço 605 
norte APM 02 Alameda 11- Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO n.º 002/2022, do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivan-
do a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para 
execução de obra de Instalação de Sistema de Captação de Energia Solar da 
referida Unidade de Ensino, de interesse do CMEI Contos de Fada, Processo n.º 
2022009042. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até 
o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação na ACCEI do CMEI Contos 
de Fada, no endereço acima citado, no horário das 07h30min às 17h30min, 
em dias úteis, ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/
orgao/documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-_CONTOS_DE_FADA.
pdf Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino, através do 
e-mail: cmeicontosdefada@hotmail.com ou pelo telefone (63) 99217-4445.

Palmas/TO, 09 de maio de 2022.

IRACELMA ALMEIDA DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.° 005/2021

A ACE da Escola Municipal Crispim Pereira Alencar por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 16horas do dia 30 de 
maio de 2022, na sala da direção da Escola Municipal Crispim Pereira Alencar, 
Localizada no endereço Rua 07 Quadra 25 Lote 07 Taquaruçu, Palmas/TO, a 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 005/2021, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a Instalação de Sistema de Captação de Energia 
Solar para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal Cris-
pim Pereira Alencar, Processo n° 2021087784. O Edital poderá ser examinado 
ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão de 
licitação na Escola Municipal Crispim Pereira Alencar, no endereço acima citado, 
no horário de 07h30min as 11h00min, e das 13h30min às 17h00min, em dias 
úteis, ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/
documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-_CRISPIM.pdf .Mais informações 
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelos telefones (063) 3554-1412 
/ (063) 98459-2847 e no email: crispimfinanceiro@gmail.com.

Palmas/TO, 09 de maio de 2022.

DOURIVÂNIA MOURA LINHARES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022

A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Anísio Spínola Teixeira por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar 
às 16horas do dia 27 de Maio de 2022, na sala da Coordenação Financeira 
na Escola Municipal de Tempo Integral Anísio Spínola Teixeira, localizada no 
endereço Av. Antônio Sampaio, APM 07, Bairro Berta-Ville – Palmas/TO, a 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 004/2022, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de Material de Limpeza para 
a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal de Tempo 
Integral Anísio Spínola Teixeira, Processo n.º 2022018580. O Edital poderá 
ser examinado ou retirado pelos interessados até o último dia anterior a data 
da sessão de licitação na Escola Municipal de Tempo Integral Anísio Spínola 
Teixeira, no endereço acima citado, no horário de 08h00minhs às 17h00minhs, 
em dias úteis, ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/
orgao/documentos/EDITAL-TP-MATERIAIS_DE_LIMPEZA-_ANISIO.pdf .Mais 
informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (63) 
99217-8233 ou e-mail etianisiofinanceiro@gmial.com.

Palmas/TO, 09 de maio de 2022.

NEIRIVAN BEQUIMAN DE SOUSA PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 357 - PALMAS-TO - 16 A 22 DE MAIO DE 2022



PÁGINA 07 09 A 15 DE MAIO DE 2022

1ª REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

A ACCEI do CMEI Aconchego por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar às 14h00min do dia 25 de 
Maio de 2022, na Sala de Professores do CMEI Aconchego, localizado no 
endereço rua 01, APM 03, Jardim Aureny IV, Palmas/TO, a Licitação na 
m o d a l i d a d e  T O M A D A  D E  P R E Ç O S  n º 
0 0 2 / 2 0 2 2 ,  d o  t i p o  M E N O R  P R E Ç O  G L O B A L 
POR EMPREITADA, objetivando a pintura e limpeza de piso para a 
referida Unidade de Ensino, de interesse do CMEI Aconchego, Processo 
nº 2022011263. O Edital deverá ser examinado ou retirado pelos 
interessados até o terceiro dia anterior à data da seção de licitação 
no Centro Municipal de Educação Infantil Aconchego no endereço acima 
citado, no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, 
e m  d i a s  ú t e i s ,  o u  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https:/ /www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDI-
TAL-TP-PINTURA_E_LIMPEZA_DE_PISO-ACONCHEGO.pdf. 
Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo 
t e l e f o n e  ( 6 3 )  9 9 2 0 6 . 8 4 9 8  o u  n o  e - m a i l : 
financeiro.aconchego1@gmail.com.

Palmas/TO, 09 de maio de 2022.

ZENAIDE PEREIRA QUOOS MACEDO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 (*)

A ACE da Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 
14h00min do dia 17 de maio de 2022, na Biblioteca da Escola Municipal 
Beatriz Rodrigues da Silva, localizada no endereço 405 Norte, APM 01, 
Alameda 16, Lote 01- Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO n.º 001/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objeti-
vando a aquisição de Uniformes Escolares para os alunos da referida 
Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal Beatriz Rodrigues 
da Silva, Processo n.º 2022002820. O Edital poderá ser examinado ou 
retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão 
de licitação na Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva, no endereço 
acima citado, no horário das 08h00min às 18h00min, em dias úteis, ou 
no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/do-
cumentos/EDITAL-TP-UNIFORMES-BEATRIZ_RODRIGUES.pdf .Mais 
informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino, através do e-mail: 
escolabeatrizfinanceiro@gmail.com ou pelo telefone (63) 3218-5299.

Palmas/TO, 02 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS SOUSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(*) REPUBLICADO (A) por ter saído no DOMP n° 2.970, de 02 de maio 
de 2022, pág. 07, com incorreção no original.

2ª REPUBLICAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

 
A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Romilda Budke Guar-
da, por meio da Comissão de Licitação, conforme Portaria nº. 001, de 
06 de janeiro de 2022, torna público que fará realizar às 14 horas do dia 
01 de junho de 2022, na Sala dos Professores do CMEI Romilda Budke 
Guarda, localizado à Quadra 1006 Sul, Alameda 11, APM 16, Plano Diretor 
Sul, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 
001/2022, do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para 
execução de obra de INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE 
ENERGIA SOLAR, de interesse do CMEI Romilda Budke Guarda, Pro-
cesso n.º 2021085506. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos 
interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão no dia 27 de 
maio de 2022, no CMEI Romilda Budke Guarda, endereço acima citado, 
no horário de 08h00mim às 17h00mim, em dias úteis ou no endereço ele-
trônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-
-TP-_ENERGIA_SOLAR-_ROMILDA_BUDKE.pdf .   Mais informações 
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone/WhatsApp 
(63) 3212-3439 ou pelo e-mail financeiro.cmeiromilda@gmail.com.
 

Palmas/TO, 16 de maio 2022.

KELY BARBOSA DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS-TO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Dianópolis.-TO, através da Comissão Perma-
nente de Licitações, torna público e comunica aos interessados que fará 
realizar a seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER-
VIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRU-
ÇÃO DE BUEIRO TUBULAR NA RUA PERNAMBUCO, CONFORME 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data e Horário: 01/06/2022 ás 08:30hs.
Local de Realização: As Sessões serão realizadas na Sala de Licitações 
na Prefeitura Municipal de Dianópolis, localizada na Rua Jaime Pontes 
nº 256,Centro Dianópolis-TO.
Informações Gerais: Fone: (63) 3692 2005 email: cpldianopolis@gmail.
com 

Dianópolis-TO, 11 de maio de 2022.

ZILDENY GONÇALVES NEPOMUCENO
Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Taguatinga, estado do Tocantins, através da 
Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar as seguintes licitações:
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA, 
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONCLU-
SÃO/FINALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,  INCLUINDO: 
TAPA BURACOS, MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E 
CALÇADAS, NO SETOR BURITIZINHO (OPERAÇÃO Nº 0301901-62/
SICONV Nº 710030), COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMEN-
TÁRIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E 
DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
Data/Horário de Realização: 03/06/2022 ÀS 09:00HS
Valor R$ Estimado da Obra: 165.963,22
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal,  localizada na  Avenida 
Airosa de Souza Godinho, s/n, Setor Industrial – Taguatinga-TO. Infor-
mações Gerais: O edital e seus anexos encontram-se a disposição no 
portal da transparência da Prefeitura Municipal de Taguatinga-TO, através 
do link: https://taguatinga.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/transparencia/
licitacoes-transparencia/ ou pelo e-mail licitacoestaguatinga@gmail.com 
Maiores Informações pelo fone (63) 3654-1601.

Prefeitura Municipal de Taguatinga – TO. 16/05/2022.

JOÃO VITOR FERREIRA BISPO
Presidente da CPL

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 357 - PALMAS-TO - 16 A 22 DE MAIO DE 2022

BALANÇO, ATA E EDITAL É NA

Folha Capital
(63) 3225-3780




