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Saiba como diminuir os impactos 
do tempo seco na saúde

SAÚDE E BEM ESTAR

Na estação do inverno, a redução 
da umidade do ar gera complica-
ções para a saúde humana, como 
o agravamento de sintomas respi-
ratórios, entre eles, o sangramento 
nasal. Mas o tempo seco não 
existe apenas nos meses frios do 
ano — em algumas regiões, esse 
fenômeno também ocorre durante 
o verão.

Além desses problemas, essa 
condição do clima causa irritações 
nos olhos e insuficiência em órgãos 
vitais, como coração e pulmões. Por 
isso, é importante tomar algumas 
precauções para diminuir os riscos.

Veja, em nosso conteúdo, como 
diminuir os impactos do tempo 
seco em seu corpo!

Impactos do 
tempo seco para a saúde

O parâmetro adequado da 
umidade atmosférica deve ficar 
em torno de 50% e 80%. Quando 
fica abaixo de 30%, muitas pes-
soas sentem desconforto físico 
ou manifestam doenças. Além 
disso, esse estado crítico do 
clima torna mais graves os efei-
tos da poluição, pois a dispersão 
de poluentes é comprometida.

O tempo seco é extrema-
mente comum no inverno, uma 
vez que as chuvas são escassas 
— principalmente, nas regiões 
Sul e Sudeste do país. Porém, 
em localidades que enfrentam 
vários meses de estiagem ou 
sofrem com as queimadas — 
como o Norte, o Nordeste e 
parte do Centro-Oeste —, o 
problema ocorre praticamente 
o ano todo.

Independentemente do local 
em que você vive, essa condição 
climática desfavorável causa o 
ressecamento das mucosas das vias 
aéreas, o que facilita o surgimento 
de sintomas e doenças no trato 
respiratório. Também causa desid-
ratação corporal, o que leva ao 
ressecamento da pele, dermatites 
e irritações.

Além disso, a ausência de umi-
dade deixa os brônquios mais 
fechados, o que dificulta o fluxo 
sanguíneo para os pulmões, for-
çando o bombeamento do coração. 
Devido a essa condição, o sangue 
fica mais espesso, o que pode entu-
pir vasos, causar hipertensão ou 
aumentar o risco de AVC.

Como se prevenir nesse tempo 
seco

Não temos o poder de contro-
lar o clima, mas existem diversas 
medidas preventivas que preser-
vam a nossa saúde e geram bem-
estar, principalmente, quando o 
tempo está seco. Conheça algumas 
recomendações relevantes.

Cuidados pessoais
Aplique soro fisiológico no 

nariz e nos olhos para evitar 
ressecamento;

beba muita água durante o dia, 
mesmo que não sinta sede;

não coloque as mãos na boca, 
nariz e olhos;

pratique exercícios físicos antes 
das 10h e após as 16h para prote-
ger-se do sol;

use cosmético com protetor 
solar para hidratar e proteger a 
pele;

aproveite o vapor da água do 
banho para lubrificar as narinas — Ex-vice presidente do Ruraltins, José Aníbal, agora assume Jucetins

Divulgação
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JUCETINS

A Junta Comercial do 
Estado do Tocantins (Juce-
tins) tem um novo presi-
dente. O administrador 
José Aníbal Rodrigues 
Alves Lamattina assume 
a presidência da autarquia 
que é responsável pelo reg-
istro mercantil no Estado. 
A sua nomeação saiu no 
Diário Oficial do Estado no 
dia 30 de maio.

José Aníbal, 50 anos, 
é administrador desde 
2003. Ele já foi presidente 
e liquidante da Codetins 
(Companhia de Desen-
volvimento do Estado do 
Tocantins) e presidente da 
Agência de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano. 
Aníbal também foi dire-
tor de Projetos e Captação 
de Recursos (DPCR) da 
Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Aquicultura 

do Estado do Tocantins 
(SEAGRO).

Por último, o adminis-
trador foi vice-presidente 
do Ruraltins (Instituto de 
Desenvolvimento Rural 
do Tocantins) entre 2019 
e 2022.

Na manhã desta quarta-
feira, 1, ele já teve o seu 
primeiro contato com os ser-
vidores, onde se reuniu com 
eles e se apresentou. "O gov-
ernador Wanderley Barbosa 
nos confiou esta missão que 
muito me orgulha. A Jucetins 
hoje não é apenas um órgão 
de registro, mas também 
atua como fomentadora do 
empreendedorismo. Para 
isso o governador nos orde-
nou a adotar as práticas mais 
modernas para simplificar a 
legalização de empresas", 
afirmou o novo presidente.

José Aníbal é o novo 
presidente da Jucetins

respire fundo.
Cuidados com o ambiente
Evite aglomerações e a per-

manência em locais fechados e com 
baixa circulação de ar;

deixe a casa sempre limpa e 
arejada. A sombra excessiva e o 
tempo seco favorecem a prolifera-
ção de ácaros e fungos em móveis, 
cortinas, carpetes e tapetes. Por 
isso, abra as janelas e deixe o sol 
bater por um tempo dentro dos 
cômodos;

não use vassouras que espalham 
pó por onde passam, prefira aspi-
radores ou panos úmidos;

ligue os ventiladores de teto no 
sentido contrário para puxar o ar 
para cima. Ligados para baixo, esp-
alham poeira e contaminam o ar;

não queime lixo e mato para não 
prejudicar a saúde das pessoas ou 
provocar queimadas.

Então, aprendeu como diminuir 
os impactos do tempo seco na 
saúde? Esperamos que sim! Basta 
colocar as dicas e recomendações 
mencionadas em prática na sua 
rotina. Assim, logo elas se trans-
formarão em hábitos de prevenção 
que podem ser repassados.

Gabriel Pinheiro/Governo do Tocantins
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CONSULTA AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SOBRE O TEMA 
FOI FEITA PELO PSD

Raíza Milhomem

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aprovou, 
por unanimidade, nesta 
terça-feira (31), a amplia-
ção do uso do Pix nas 
eleições deste ano.

Os  minis t ros  ana l -
isaram uma consulta feita 
pelo PSD (Partido Social 
Democrático) sobre a 
arrecadação de campanha 
nas eleições deste ano.

A legenda perguntou ao 
TSE sobre a possibilidade 
de os partidos angariarem, 
por meio do Pix, as con-
tribuições de pessoas físi-
cas, destinando os valores 
para as contas de outros 
recursos e/ou doações de 
campanha.

Na consulta,  o PSD 
também perguntou se seria 

permitido o pagamento, 
mediante Pix, pelas contas 
de outros recursos e do 
Fundo Partidário indepen-
dentemente do período 
eleitoral.

Todas as indagações 
foram respondidas afirma-
tivamente.

O relator ,  ministro 
Sérgio Banhos, foi seguido 
pelos ministros Alexan-
dre de Moraes, André 
Mendonça, Claudia Buc-
chianeri, Mauro Camp-
bell, Benedito Gonçalves e 
Edson Fachin.

No voto, Banhos citou 
pareceres da área téc-
nica e disse que não viu 
“qualquer óbice” para as 
mudanças.

“Isso é compatível com 

o regime de financiamento 
de partidos e de cam-
panha. Por essa razão, não 
há qualquer óbice para a 
utilização dessa operação 
bancária com o objetivo 
de recebimento de recur-
sos, seja para pagamentos 
de despesas, seja pelas 
agremiações ou pelas cam-
panhas eleitorais, desde 
que observadas as demais 
regras de financiamento e 
contabilidade do partido, 
notadamente as alusivas a 
fontes vedadas”, destacou.

Em dezembro do ano 
passado, o TSE havia 
aprovado uma resolução 
permitindo o uso do Pix 
para a realização de opera-
ções de pagamento e gastos 
referentes à campanha

TSE autoriza que partidos recolham 
doações de pessoas físicas por Pix 
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Divulgação

MINERAÇÃO

O setor de mineração é 
uma atividade econômica 
fundamental para o Brasil 
e também para o Tocantins. 
E, com intuito de discutir 
essa importância, além de 
tratar do termo de coop-
eração técnica, a Agência 
de Mineração do Estado do 
Tocantins – Ameto partici-
pou na última quarta-feira, 
01, de reunião com o Con-
selho Federal de Tecnólogos 
Industriais – CRT 01. O 
encontro aconteceu na sede 
da Ameto, em Palmas.

Para o presidente da 
Ameto, Mauro Mota, a troca 
de informação entre agência 
e conselho é essencial para 
conhecermos mais sobre 
esse profissional muito 
importante para a min-
eração e outros setores da 
indústria, que é técnico. 
“Essa colaboração chega em 
boa hora, principalmente, 
considerando o interesse 
da agência em externar às 
universidades e institutos 
a necessidade de investir 
na criação de cursos téc-
nicos profissionalizantes 
que atendam o setor de 
mineração em função do 
crescimento da área no 
estado”, explicou.

Segundo o presidente 

do CRT 01, Luís Roberto 
Dias, é importante o est-
reitamento dos laços entre 
o CRT-01, a Ameto e as 
instituições de ensino. “Pos-
sivelmente iremos firmar 
um convênio de cooperação 
técnica de ensino, com o 
objetivo de motivar e apoiar 
as instituições de ensino a 
instalar o curso técnico de 
mineração para atender 
o mercado promissor do 
Tocantins. O mercado da 
mineração aquecido vai 
possibilitar a contratação 
de profissionais de outras 
áreas técnicas, a exemplo do 
técnico em mecânica, edifi-
cações, eletrotécnico dentre 
outros. E o CRT-01 está à 
disposição para contribuí 
com o fomento da qualifi-
cação técnica no mercado 
de trabalho”, disse.

Participaram também 
da reunião o diretor de 
geologia e mineração da 
Ameto, Otton Nunes Pin-
heiro, o diretor de fis-
calização e informação, 
Gleberton Vargas França, 
gerente de Mineração, 
Leonardo Bezerra Costa 
e a coordenadora do 
escritório descentralizado 
do Tocantins do CRT 01, 
Rosilda Pereira. 

Ameto se reúne com Conselho 
Federal de Tecnólogos Industriais

Pré-candidato a Dep. Estadual, Dr. Maurício 
Nunes atua na defesa da saúde e educação

Aos 52 anos, o profes-
sor, empresário e cirurgião 
dentista, Maurício Nunes 
Martins, possui uma forte 
atuação na defesa dos pro-
fissionais de saúde. Ele é 
morador de Palmas há 29 
anos, e dois anos atrás, ini-
ciou o movimento “Odon-
tologia Mais Forte”, para 
representar e defender 
todos os dentistas, técni-
cos em prótese e demais 
profissionais da saúde.

Maurício se sente pronto 
para mais um desafio, e 
lançou sua pré-candida-
tura a deputado estad-
ual. Entre suas bandeiras, 
defende o incentivo ao 
primeiro emprego através 
de qualificação dos jovens 
e o micro fomento, para 

que todos os estudantes de 
graduação possam com-
prar seus materiais na fac-
uldade e só pagar depois 
de formados, com carência 
e juros subsidiados. Além 
disso, também defende o 
projeto “Saúde na Porta 
de Casa”, com carretas 
equipadas para percor-
rerem o Estado atendendo 
a população mais car-
ente. O cirurgião dentista 
planeja potencializar a 
defesa do esporte, saúde 
e educação na Assembleia 
Legislativa, com inves-
timentos em saúde pre-
ventiva e parceria com os 
municípios para criação 
de ciclovias, ginásios e 
complexos esportivos.

Nos últimos dias, o pré-

candidato visitou todos 
os consultórios e clíni-
cas médicas da região 
sul de Palmas, ouvindo 
demandas e apresentando 
propostas. O movimento 
Odontologia Mais Forte, 
liderado por Maurício, 
possui apoio dos consel-
hos federais e estaduais de 
Odontologia, envolvendo 
mais de 15 mil pessoas, 
direta e indiretamente. 
Em entrevista para nossa 
reportagem, o dentista 
reforçou a importância de 
defender saúde e educa-
ção. “A saúde e educação 
são de extrema importân-
cia para nossa população 
e temos que lutar pois é 
através delas que vamos 
fazer o nosso estado se 
desenvolver”, afirmou.

A cooperação entre Ameto e o CRT 01 é impor-
tante para o setor de mineração e também para 
os profissionais técnicos que atuam no estado.

Divulgação

Cooperação entre Ameto e o CRT 01 é importante para 
o setor de mineração
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INCENTIVO FISCAL

Divulgação

Buscando incentivar e promover o 
desenvolvimento cultural e esportivo no 
Tocantins, a deputada estadual Claudia 
Lelis (PV) apresentou na sessão desta 
terça-feira,31, Projeto de Lei que requer 
que o Governo do Estado institua incen-
tivo fiscal para empresas tocantinenses 
que apoiarem a produção cultural e as 
atividades desportivas por meio de doação 
ou patrocínio.

De acordo com a parlamentar a apresen-
tação do Projeto de Lei é um anseio antigo 
da classe artística e esportiva tocantinense 
e busca corrigir uma injustiça pela falta de 
um incentivo específico para classe.

“A proposta concede benefícios fiscais 
para empresas, contribuintes do ICMS no 
Estado, que pretendam investir em cultura 
e esporte no Tocantins. O PL é um incen-
tivo a empresários e entidades que desejam 
investir em projetos culturais e esportivos, 
além de ampliar a captação de recursos 
e deixando o Tocantins em condições de 
igualdade com leis de incentivos de outros 
estados brasileiros que já permitem o abati-
mento de até 100% do valor destinado aos 
projetos”, pontuou Claudia Lelis.

PL
O projeto determina que até 3% (três por 

cento) do ICMS recolhido por período para 
patrocínio de projetos culturais e até 3% (três 
por cento) do ICMS a recolher, em cada período 
para patrocínio de projetos esportivos.

Estão comtemplados eventos, produções 
culturais, de autores e intérpretes nacionais, 
atividades desportivas, assim como projetos 
de natureza socioculturais ou socioesporti-
vos, e 1% (um por cento) para patrocínio de 
produções culturais estrangeiras.

O PL sugere abrangência as seguintes áreas: 
música e dança; teatro e circo; artes plásticas e 
artesanais; folclore e ecologia; cinema, vídeo e 
fotografia; informação e documentação; acervo 
e patrimônio histórico-cultural; literatura, com 
prioridade à língua portuguesa; esportes pro-
fissionais, amadores, de iniciação esportiva e 
paraolímpicos, desde que federados

e gastronomia. O pedido de concessão 
do incentivo, caso a Lei seja aprovada na 
Assembleia, e sancionada pelo Governador, 
deverá ser apresentado por empresas ou 
entidades esportivas ao Governo do Estado, 
nos órgãos competentes determinados pelo 
poder executivo. 

Projeto de Lei de Claudia Lelis prevê con-
cessão de incentivos fiscais para empresas 
que apoiarem projetos esportivos e culturais
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AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

A ACE da Escola Municipal Thiago Barbosa, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que fará realizar às 14 horas do dia 24 de junho de 2022, na sala da direção na Escola 
Municipal Thiago Barbosa, situada na AV. Goiás, S/N, APM 05, Aureny II, Palmas/TO, a licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, objetivando a 
aquisição de materiais de limpeza para referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal 
Thiago Barbosa, processo nº 2022036709. O edital poderá ser examinado ou retirado pelos interes-
sados até o terceiro dia anterior a data de sessão de licitação na Escola Municipal Thiago Barbosa no 
endereço acima citado, nos horários das 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 17h00min, em 
dias úteis, ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-
-TPMATERIAIS_DE_LIMPEZA-THIAGO_BARBOSA.pdf .Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (063) 3571–1498, 99240-3006 ou no email: tbarbosafinanceiro@gmail.com.

Palmas/TO, 06 de Junho de 2022.

Alessandra dos Santos Mendes
Presidente da Comissão de Chamada Públic

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 001/2022

A ACCEI do CMEI Recanto Infantil por meio da Comissão Permanente de Licitação torna público que 
fará realizar às 14h00min do dia 23 de junho de 2022, na sala do financeiro, localizado no endereço Rua 
32, APM 16, S/N°, Aureny III, Palmas/TO, a Licitação na modalidade Tomada de Preço n.°001/2022, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para instalação 
de sistema de captação de energia solar para a referida Unidade de Ensino, de interesse do CMEI 
Recanto Infantil, processo n°2022033054. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados 
no CMEI Recanto Infantil, até o terceiro dia anterior á data da sessão de licitação no endereço acima 
citado, no horário de 08h ás 17h de Segunda a Sexta- Feira ou no endereçoeletrônico: https://www.
palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-RECANTO_INFANTIL.pdf. 
Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (063) 3225-2260/98453-
1550 e pelo e-mail financeirocmeirecantoinfantil@gmail.com.

Palmas/TO, 06 de junho de 2022.

Sildene Rodrigues dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Cantiga de Ninar, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará ás 14h00 horas 
do dia 22 de junho 2022, na sala do Financeiro do Centro municipal de educação 
infantil, Cantiga de Ninar, localizado no Jardim Aureny III, Rua 20 APM 05 LT 13/18, 
Palmas/TO, a Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 002/2022 tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de INSTALAÇÃO DE SIS-
TEMA DE CAPTAÇÃO ENERGIA SOLAR para a referida Unidade de Ensino de 
interesse do CMEI Cantiga de Ninar, Processo nº 2022025719. O Edital poderá ser 
examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da ses-
são no CMEI Cantiga de ninar no endereço acima citado, no horário de 08:00h às  
às 17:00h, em dias úteis ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/
media/orgao/documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-CANTIGA_DE_NINAR.
PDF . Maiores informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo 
telefone (63) 32250484/ 992-25-2066 ou por e-mail: cantiganinar@yahoo.com.br

Palmas/TO, 06 de junho de 2022.

Dinameire Cerqueira Serpa da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 358 - PALMAS-TO - 24 A 30 DE MAIO DE 2022

2º REPUBLICAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.°007/2021

A ACE da Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14:00h 
do dia 23 de Junho de 2022, na sala dos professores da Escola Municipal 
Aurélio Buarque de Holanda, localizada na Rua Rio de Janeiro S/Nº QSE 
01, Praça da feira do Jardim Aureny I Palmas/TO, a Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO n° 007/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, ob-
jetivando a Instalação de Sistema de Captação de Energia Solar para aten-
der as necessidades da Unidade Ensino, de interesse da Escola Municipal 
Aurélio Buarque de Holanda, Processo n.º 2021085747. O Edital poderá ser 
examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data 
da sessão de licitação na Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, 
no endereço acima citado, no horário de 13h30min às 17h00min, em dias 
úteis, ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/
documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-AUR%C3%89LIO_BUARQUE.
pdf .Maiores informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo 
telefone (63) 3218-5289 ou e-mail: financeiro.aurelio@gmail.com.

Palmas/TO, 06 de Junho de 2022.

Zilda Fonseca dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

A ACCEI – Associação Comunidade Centro de Educação Infantil do CMEI Sonho de 
Criança por meio da Comissão Permanente de Licitação torna público que fará reali-
zar às 14h00min no dia 23 de junho de 2022, na Sala da Direção do CMEI Sonho de 
Criança, localizado no endereço Rua MS 22 Quadra 68A, Morada do Sol I, Palmas/
TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 001/2022, do tipo MENOR 
PREÇO POR ÍTEM, objetivando a aquisição da Reforma Parcial e Implantação de 
Subestação para a referida Unidade de Ensino, de interesse CMEI Sonho de Criança, 
Processo n.º2022034479. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessa-
dos até o terceiro dia útil anterior à data da sessão de habilitação da licitação no CMEI 
Sonho de Criança, no endereço acima citado, no horário de 07h30min às 11h30min 
e das 13h30min às 17h30min, em dias úteis ou no endereço eletrônico: https://www.
palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-REFORMA_PARCIAL_E_
SUBESTA%C3%87%C3%83O-_SONHO_DE_CRIAN%C3%87A.pdf  .Mais informa-
ções poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (063) 35716071 / 
98462 8339. Ou pelo e-mail. cmeisonhodecriancafinanceiro@gmail.com.

Palmas/TO, 06 de Junho de 2022.

Maria da Conceição Costa Fernandes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022 

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 22 de junho 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 006/2022, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o fornecimento de aparelhos e utensílios 
domésticos, de interesse da Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira 
de Mello, Processo nº 2022032373. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos 
interessados até o terceiro dia útil anterior à data da sessão de habilitação da licita-
ção na Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello, no endereço 
acima citado, no horário de 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, em dias úteis 
ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/
EDITAL-TP-APARELHOS_E_ULTENS%C3%8DLIOS_DOM%C3%89STICOS-_
EUR%C3%8DDICE.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, 06 de junho de 2022.

Maria da Cruz Lobo Fernandes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2022037974

A Associação Comunidade Escola (ACE) da Escola Municipal de Tempo Integral 
Caroline Campelo Cruz da Silva, torna público que realizará processo licitatório na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para Registro de 
Preços com vistas a futuras aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para uso na 
merenda escolar dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal 
de Palmas-TO, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no 
Termo de Referência.

O processo licitatório será conduzido pela ACE da Escola Municipal de Tempo Integral 
Caroline Campelo Cruz da Silva, que será o Órgão Gerenciador da Ata de Registro 
de Preços, enquanto que a gestão dos respectivos contratos caberá às Associações 
Comunidade Escola participantes ou aos órgãos e entidades que solicitarem posterior 
adesão a referida Ata.
Demais órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços 
deverão encaminhar ofício para esta Associação manifestando seu interesse e 
concordância com o objeto a ser licitado.

O prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro é de 08 
(oito) dias úteis após a publicação na Imprensa Oficial.

Os interessados deverão ter acesso ao Termo de Referência na sede da própria 
Associação – Rua SF 11, APM 7 Setor Santa Fé 2ª etapa, Palmas -TO, CEP: 77.064-
140, ou pelo e-mail: eticarolinefinanceiro@gmail.com.

Palmas/TO, 06 de junho de 2022.

______________________________________________
José Ribamar Morais Farias

Presidente da ACE ETI Caroline Campelo Cruz da Silva




