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Folha Capital
O JORNAL DE QUEM CONSTRÓI O TOCANTINS

Concurso do Tribunal de Justiça tem 
concorrência de até 535 candidatos por vaga

TOCANTINS

Divulgação

“EMPRESA MORHENA OFERTA VAGAS EXCLUSI-
VAS 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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jornal filiado a

O concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) 
recebeu 28.571 candidatos inscritos. São oferecidas 63 vagas para os cargos 
de técnico judiciário, técnico de informática e contador.
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SAÚDE

Aldenes Lima-Governo do Tocantins

Melhoramento do SUS no Tocantins é 
tema de audiência entre SES-TO e MPE-TO

Aldenes Lima/Governo do 
Tocantins

 A equipe técnica da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-TO) esteve na 
manhã desta quarta-feira, 
08, no Ministério Público 
Estadual (MPE-TO), para 
esclarecimentos sobre os 
serviços prestados aos 
usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Na oca-
sião, foram apresenta-
dos os encaminhamentos 
da Gestão Estadual, em 
relação a obras em anda-
mento, no Hospital Geral 
de Palmas (HGP) e sobre 
os serviços oferecidos no 
Centro Especializado em 
Reabilitação de Palmas 
(CER III).

Na audiência solicitada 
pelo titular da 19ª Promo-
toria de Justiça da Capital, 
Thiago Ribeiro Franco 
Vilela, as áreas técnicas da 
SES-TO apresentaram um 

cronograma de execução 
das obras da cozinha do 
HGP. “Já temos um cro-
nograma de previsão de 
finalização da obra, que 
deve ser concluída em até 
120 dias e apresentamos 
o relatório de funciona-
mento dos elevadores que 
apesar de terem parte em 
manutenção, por alguns 
dias, já voltaram a fun-
cionar em sua totalidade 
e nunca deixaram de 
atender a demanda exis-
tente”, afirmou o diretor 
geral do hospital, Leon-
ardo Toledo.

Sobre os serviços do 
CER III, a gerente da área 
técnica da Pessoa com 
Deficiência da SES-TO, 
Débora Cirqueira expli-
cou que “os atendimentos 
seguem feitos em parce-
ria com a Prefeitura de 
Palmas e só este ano já 
entregamos 108 aparelhos 
de amplificação sonora. 

Além disso, estamos com 
os processos de compras 
de cadeiras de rodas em 
fase interna licitatória”.

O secretário de Estado 
da Saúde, Afonso Piva afir-
mou que “estamos trabal-
hando em todas as portas 
de atendimento, para que 
a população que procura 
a Saúde pública tocanti-
nense tenha solução para 
os seus problemas. Neste 
contexto, os pacientes de 
todos os hospitais e as 
pessoas que precisam dos 
centros de reabilitação 
estão incluídas”, enfati-
zou.

O  p r o m o t o r  T h i a g o 
Ribe iro  cons iderou as 
explicações pertinentes. 
“Os esclarecimentos foram 
a contento e continuaremos 
acompanhando os prazos 
estipulados aqui, para que 
os serviços sejam garantidos 
de acordo com a necessi-
dade da população”, disse.

Debate ocorreu na manhã desta quarta-feira, 08, na 19ª Promotoria 
de Justiça da Capital

Audiência ocorreu na manhã desta quarta-feira, no MPE-TO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROVAS SERÃO APLICADAS NO PRÓXIMO DIA 26 DE JUNHO.
Raíza Milhomem

O concurso público do Tri-
bunal de Justiça do Estado do 
Tocantins (TJTO) recebeu 28.571 
candidatos inscritos. São ofer-
ecidas 63 vagas para os cargos 
de técnico judiciário, técnico de 
informática e contador.

A banca organizadora, a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
divulgou a concorrência nessa 
segunda-feira (6).

O cargo mais concorrido é 
para técnico judiciário – apoio 
judiciário e administrativo, de 
nível médio. São mais de 535 

candidatos por vaga. Já o menos 
concorrida é técnico especia-
lizado em informática, 91 por 
vaga.

O concurso foi dividido em 
prova escrita objetiva de múl-
tipla escolha e prova escrita 
discursiva, ambas de caráter 
eliminatório e classificatório, rea-
lizadas em Palmas, Araguaína e 
Gurupi. As provas serão aplica-
das no dia 26 de junho de 2022

Os candidatos a cargos de 
nível médio terão das 8h às 13h 
(horário de Brasília) para com-

pletar as questões, enquanto os 
interessados nas vagas de Nível 
Superior farão as etapas escritas 
na parte da tarde, das 15h às 20h 
(horário de Brasília).

Os locais de aplicação serão 
divulgados no endereço eletrô-
nico do concurso conforme data 
prevista no edital. Em caso de 
dúvidas, os candidatos devem 
entrar em contato por meio do 
e-mail concursotjto22@fgv.br.

As remunerações vão de R$ 
7.312,99 (técnico) a R$ 12.243,37 
(contador), a depender do cargo.

Concurso do Tribunal de 
Justiça tem concorrência de 
até 535 candidatos por vaga
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ECONOMIA

O Governo do Tocantins, por 
meio da Agência Tocantinense 
de Transportes e Obras (Ageto), 
apresenta nesta segunda-feira, 
13, o Plano de Recuperação, 
Pavimentação e Conservação 
das Rodovias, com investimen-
tos de cerca de R$ 700 milhões 
em Ordens de Serviços de recu-
peração de trechos viários em 
todo o Estado. A apresentação 
do plano será realizada no 
Palácio Araguaia, em Palmas, 
a partir das 14 horas, e durante 
o evento haverá ainda repasse 
de recursos do Programa de 
Fortalecimento da Economia e 
Geração de Emprego.

“Iremos lançar os serviços de 
recuperação da malha viária e 
efetuar a liberação de recursos 
do Programa de Fortalecimento 
da Economia e Geração de 
Emprego. Queremos apresentar 
o que já temos planejado a curto, 
médio e longo prazo para os tra-
balhos de infraestrutura viária 
que estamos desenvolvendo 
desde que assumimos a gestão 
do Estado. Temos o compro-
misso de colocar em ação essas 
Ordens de Serviços e autorizar 
as próximas etapas”, explica o 
presidente da Ageto, Márcio 
Pinheiro Rodrigues.

Trechos
Serão realizados trabalhos 

em 30 trechos rodoviários no 
Plano de Recuperação e Con-
servação da Malha Rodoviária. 
Destes, seis trechos já receberam 
a Ordem de Serviço, sendo 
eles: TO-348, trecho de 63 km 
do entroncamento da TO-080 
(Luzimangues) a Barrolândia; 
TO-335, trecho de 84,6 km de 

Colinas do Tocantins a Couto 
Magalhães; TO-335, trecho de 
70,3 km de Colinas do Tocantins 
ao entroncamento com a TO-010 
(Palmeirante); TO-010, trecho 
de 41,7 km do entroncamento 
da TO-404 ao entroncamento 
da BR-153; TO-164, trecho de 
69,3 km do entroncamento da 
TO-335 (Bernardo Sayão) ao 
Povoado Dezenove.

Durante o evento, serão 
autorizadas Ordens de Ser-
viços para mais quatro trechos: 
TO-050, trecho de 39,5 km 
de Palmas a Porto Nacional; 
TO-030, trecho de 43,80 km de 
Taquaralto (Palmas) a Santa 
Tereza do Tocantins; TO-020, 
trecho de 66 km de Palmas 
a Aparecida do Rio Negro; 
TO-010, trecho de 55 km de 
Palmas a Lajeado.

Programa de Fortalecimento da 
Economia e Geração de Emprego

 Serão assinadas ainda 
ordens de repasse de recursos 
do Programa de Fortalecimento 
da Economia e Geração de 
Emprego para os municípios 
de Piraquê e Cachoeirinha, 
referentes à primeira parcela, e 
de Muricilândia, Aragominas, 
Itaguatins, Oliveira de Fátima 
e Nova Olinda, com a liberação 
de segunda parcela do pro-
grama.

  O programa prevê cerca de 
R$ 278 milhões de investimentos 
em obras estruturantes em todos 
os 139 municípios do Tocantins. 
Os recursos serão liberados em 
três etapas, em três parcelas, na 
qual cada etapa atenderá a um 
grupo de municípios.

Governo do TO apresenta Plano 
de Pavimentação, Recuperação e 
Conservação de rodovias nos 139 
municípios do Estado
por Hérica Rocha/Governo do Tocantins



PÁGINA 04 13 a 20 DE JUNHO DE 2022



PÁGINA 05 13 a 20 DE JUNHO DE 2022



PÁGINA 06PaLMaS-TO, 13 a 20 DE JUNHO DE 2022

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Carrossel, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará 14horas do dia 29 de Junho de 2022, na sala da direção do CMEI, localizado na Quadra 405 
Sul, QI. 18, APM 2ª/2B, Alameda 09, Palmas/TO, a Licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 002/2022, do tipo 
menor preço por item ou global, objetivando a Aquisição de PLAYGROUND EM MADEIRA DE EUCALIPTO (CA-
SINHA NA ARVORE) para o CMEI Carrossel, processo nº 2022023728. O Edital poderá ser examinado ou retirado 
pelos interessados até o terceiro dia anterior à data de sessão de licitação no CMEI CARROSSEL, no endereço 
acima citado, no horário de 08h00min às17h00min em dias úteis ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.
to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-PLAYGROUND_EM_MADEIRA_DE_EUCALIPTO-CARROSSEL.
pdf . Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (063) 98424-1011/98424-1012 
ou por e-mail: financeirocarrossel@gmail.com

Palmas/TO, 13 de junho de 2022.

Luzinete Pereira Rocha Nunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

3ª REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021

A ACE da Escola Municipal Monsenhor Pedro Pereira Piagem, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que fará realizar às 14:00 horas do dia 30 de junho 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 especializada 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 no ende-
reço eletrônico:  https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_EL%C3%89TRICA-
-MONSENHOR.pdf.Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (63) 3218-5432 
e-mail: finan.monsenhor@gmail.com
Palmas/TO, 13 de junho de 2022.

Gracilene Carneiro de Sousa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Prof.ª Juscéia Garbelini por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar às 15 horas do dia 29 de junho de 2022, na Sala dos Professores, do Centro 
Municipal de Educação Infantil Pequenos Brilhantes, localizado na Quadra 403 Norte, APM 38, Alameda 01, Palmas, 
Estado do Tocantins, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 05/2022, do tipo menor preço por item, obje-
tivando  aquisição de e instalação de equipamentos de ares-condicionados tipo Split High Wall  para a referida Unidade 
de Ensino, de interesse do Centro Municipal de Educação Infantil Prof.ª Juscéia Garbelini, Processo n.º 2022009014. 
O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação 
no Centro Municipal de Educação Infantil Pequenos Brilhantes, no endereço acima citado, no horário de 13h30min às 
17h30min, em dias úteis, ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/AVISO-
-TP-%C3%81R_CONDICIONADO-PROF%C2%AA_JUSC%C3%89IA_GARBELINI.pdf . Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (063) 984575000 ou no email: cmeiestacaocrianca@semed.palmas.to.gov.br. 

Palmas/TO, 13 de junho de 2022.

Paula Rayane Cavalcante Uchôa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 003/2022.
A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Prof.ª Juscéia Garbelini por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que fará realizar às 14 horas do dia 29 de junho de 2022, na Sala dos Professores, do Centro Municipal de Educação 
Infantil Pequenos Brilhantes, localizado na Quadra 403 Norte, APM 38, Alameda 01, Palmas, Estado do Tocantins, a Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 03/2022, do tipo menor preço por item, objetivando  aquisição de computadores,  nobreak, 
notebook, impressora e transformador  para a referida Unidade de Ensino, de interesse do Centro Municipal de Educação Infantil 
Prof.ª Juscéia Garbelini, Processo n.º 2022008073. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro 
dia anterior à data da sessão de licitação no Centro Municipal de Educação Infantil Pequenos Brilhantes, no endereço acima 
citado, no horário de 13h30min às 17h30min, em dias úteis, ou no endereço eletrônico:  https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/
documentos/EDITAL-TP-EQUIPAMENTOS_DE_INFORM%C3%81TICA-_PROF%C2%AA_JUSC%C3%89IA_GARBELINI.pdf . 
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (063) 984575000 ou no email: cmeiestacaocrianca@semed.palmas.to.gov.br. 

Palmas/TO, 13 de junho de 2022.

Paula Rayane Cavalcante Uchôa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

3ª REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

 
A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Romilda Budke Guarda, 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 06 de julho 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, Processo n.º 2021085506. O Edital poderá ser examinado ou 
retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão no dia 06 de julho de 2022, no CMEI Romilda Budke Guarda, 
endereço acima citado, no horário de 08h00mim às 17h00mim, em dias úteis ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.
to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-ROMILDA_BUDKE_u0PGJJk.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, 20 de junho de 2022.

Sabrina Tavares de Abreu
Presidente da Comissão de Licitação
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1º REPUBLICAÇÃO
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 14h00min do dia 28 de 
junho 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, objetivando 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-TRATA-
MENTO_DE_PISO_E_PINTURA-CONTOS_DE_FADA.pdf. Mais 
informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino pelo email: 
cmeicontosdefada@hotmail.com ou pelo telefone (63) 99217-4445.

Palmas/TO, 13 de junho de 2022.

Iracelma Almeida dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

1ª REPUBLICAÇÃO

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

 A ACE da Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro por meio da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14:00 horas 
do dia  29 de junho de 2022, na Biblioteca da Escola Municipal Henrique 
Talone Pinheiro, localizada no endereço QD 210 Sul, Al 05, Lt 10, Palmas/
TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2022, do 
tipo menor preço GLOBAL objetivando a contratação de empresa espe-
cializada em comercialização e montagem de estufa metálica agrícola 
para atender a Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro, Processo n.º 
2022008401. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interes-
sados até o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação na Escola 
Municipal Henrique Talone Pinheiro, no endereço acima citado, no horário 
de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, em dias úteis ou no 
endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documen-
tos/EDITAL-TP-ESTUFA_MET%C3%81LICA_AGR%C3%8DCOLA-_HEN-
RIQUE_TALONE.pdf . Mais informações poderão ser obtidas na Unidade 
de Ensino ou pelo telefone (063) 3218-5430 ou (63) 98456-6181 e-mail: 
fin.henriquetalone@gmail.com

 
Palmas/TO, 13 de junho de 2022.

 Annelise Mazarello S S Hermsdorff
Presidente da comissão permanente de licitação

ARRAIÁ DA CAPITAL

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Emprego (Sedem) publicou no Diário Oficial do 
Município desta quarta-feira, 08, o novo edital de 
chamamento público para seis novos ambulantes 
que queiram trabalhar na praça de alimentação do 
30º Arraiá da Capital, nos dias 21 a 27 de junho de 
2022. As inscrições deverão ser realizadas nos dias 
09, 10 e 13 de junho de 2022 das 13 às 19 horas, na 
Casa do Empreendedor, situada no endereço 104 
Norte Rua NE 01.

De acordo com a Sedem, o novo edital foi publi-
cado porque aumentaram as vagas para ambulantes, 
uma vez que a festa foi transferida para o estaciona-
mento do Estádio Niltons Santos, mas assegura que 
as pessoas que se inscreveram anteriormente também 
concorram às vagas do circuito, devendo comparecer 
ao sorteio que será realizado no dia 14, às 14h30, na 
praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Inscrições
Podem participar desta seleção Microempreend-

edores Individuais (MEIS) que tenham interesse em 
exercer atividades de ambulantes no ramo alimentício 
e que atendam aos critérios estabelecidos neste Edital.

Para se habilitar é necessário apresentar cópias 
do Certificado de Microempreendedor Individual 
(CMEI), emitido pela Receita Federal do Brasil, RG, 
CPF, além de apresentar comprovante de vacinação 
contra Covid-19.

A seleção dos interessados será feita por sorteio, a 
ser realizado por uma comissão composta por servi-
dores da Sedem, e levará em consideração o número 
de vagas disponibilizadas nos dois editais. Nesta pub-
licação foram acrescentadas seis vagas sendo: caldo 
(01), tapioca (01), bolos, doces e tortas (01), pastel (01), 
paçoca (01), sorvete/açaí. No edital anterior havia 26 
vagas, totalizando 31 ambulantes, divididos na praça 
de alimentação, arquibancada e food trucks. 

Prefeitura abre inscrição 
para novos ambulantes

Novo edital foi publicado por-
que aumentaram as vagas para 
ambulantes, uma vez que a festa 
foi transferida para o estaciona-
mento do Estádio Niltons Santos

Edu Fortes




