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SUMÁRIO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI NO 3.310, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

obriga as concessionárias de serviço público de 
energia elétrica a disponibilizarem o valor mensal 
repassado às Prefeituras a título de contribuição para 
o custeio do serviço de Iluminação Pública (cosIP), 
no âmbito do Estado do tocantins.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEmbLEIA LEGIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o ficam obrigadas as concessionárias de serviço público 
de energia elétrica a disponibilizarem o valor mensal repassado a cada 
prefeitura, de forma individualizada, referente à contribuição para o 
custeio do serviço de Iluminação Pública (cosIP), no âmbito do Estado 
do tocantins.

§1o As informações contidas no caput serão disponibilizadas em 
local visível e de livre acesso a qualquer consumidor e, ainda, no sítio da 
concessionária de serviço público de energia elétrica.

§2o As concessionárias terão o prazo de 60 (sessenta) dias para 
se adequarem à presente norma.

Art. 2o o descumprimento do que dispõe a presente lei acarretará 
às concessionárias do serviço, multa diária de r$ 500,00 (quinhentos 
reais), que será revertida para os órgãos de Proteção e defesa do 
consumidor.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro 
de 2017; 196o da Independência, 129o da república e 29o do Estado.

mArcELo dE cArVALHo mIrAndA
Governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

LEI NO 3.311, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

Proíbe o ingresso ou permanência de pessoas 
utilizando capacete de qualquer tipo de cobertura 
que oculte a face, nos estabelecimentos comerciais, 
públicos ou abertos ao público no âmbito do Estado 
do tocantins e adota outras providências.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEmbLEIA LEGIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o É proibido o ingresso ou permanência de pessoas 
utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face, nos 
estabelecimentos comerciais, públicos ou abertos ao público no âmbito 
do Estado do tocantins.

§1o os efeitos desta lei estendem-se aos prédios que funcionam 
no sistema de condomínio.

§2o nos postos de combustíveis, os motociclistas deverão retirar 
o capacete antes da faixa de segurança para abastecimento.

§3o os bonés, capuzes e gorros não se enquadram na proibição, 
salvo se estiverem sendo utilizados de forma a ocultar a face da pessoa.

Art. 2o os responsáveis pelos estabelecimentos de que trata 
esta lei deverão afixar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua publicação, placa indicativa na entrada do estabelecimento, 
contendo a seguinte inscrição: “É ProIbIdA A EntrAdA dE PEssoA 
UtILIzAndo cAPAcEtE oU QUALQUEr tIPo dE cobErtUrA QUE 
ocULtE A fAcE”.

Parágrafo único. deverá ser feita menção, na placa indicativa, 
ao número desta lei, bem como à data de sua publicação, logo abaixo da 
inscrição a qual se refere o “caput” deste artigo.

Art. 3o A infração às disposições da presente lei acarretará ao 
responsável infrator multa no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais), 
aplicada em dobro em caso de reincidência.

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

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro 
de 2017; 196o da Independência, 129o da república e 29o do Estado.

mArcELo dE cArVALHo mIrAndA
Governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

LEI NO 3.312, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

torna dispensável a exigência pelo Poder Público 
Estadual de autenticação de cópia, em cartório, de 
documentos pessoais e adota outras providências.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEmbLEIA LEGIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o fica dispensada a exigência de autenticação, em 
cartório, das cópias de documentos exigidos por órgãos integrantes da 
Administração Pública Estadual, direta ou Indireta e suas fundações e 
o Poder Legislativo, em todo o Estado do tocantins, desde que utilizadas 
pelo interessado, mediante procedimento administrativo sem qualquer 
ônus.

§1o o servidor público, em confronto com o documento original, 
autenticará a cópia, declarando que confere com o original.
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§2o A autenticação de que trata o §1o deste artigo deverá ser 
feita com a carimbagem, constando, obrigatoriamente, a data, o nome, a 
matrícula e o órgão de lotação do servidor.

§3o O órgão que verificar, a qualquer tempo, falsificação de 
assinatura em documento público deverá dar conhecimento do fato à 
autoridade competente, para instauração de processo administrativo e 
criminal.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro 
de 2017; 196o da Independência, 129o da república e 29o do Estado.

mArcELo dE cArVALHo mIrAndA
Governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

LEI NO 3.313, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

concede título de cidadão tocantinense ao defensor 
Público da dPE-to, o senhor Arthur Luiz Pádua 
marques.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEmbLEIA LEGIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o fica concedido o título de cidadão tocantinense ao 
defensor Público da dPE-to, o senhor Arthur Luiz Pádua marques.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro 
de 2017; 196o da Independência, 129o da república e 29o do Estado.

mArcELo dE cArVALHo mIrAndA
Governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

LEI NO 3.314, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

concede título de cidadão tocantinense ao atleta 
roniedson Andrade de oliveira.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEmbLEIA LEGIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o É concedido título de cidadão tocantinense ao atleta 
roniedson Andrade de oliveira.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro 
de 2017; 196o da Independência, 129o da república e 29o do Estado.

mArcELo dE cArVALHo mIrAndA
Governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

LEI NO 3.315, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

concede título de cidadão tocantinense ao senhor 
marx beltrão Lima siqueira.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEmbLEIA LEGIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o fica concedido o título de cidadão tocantinense ao 
senhor marx beltrão Lima siqueira.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro 
de 2017; 196o da Independência, 129o da república e 29o do Estado.

mArcELo dE cArVALHo mIrAndA
Governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

LEI NO 3.316, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

declara de utilidade pública estadual o Instituto para 
desenvolvimento Integrado da Ação social - Instituto 
Ideias de Ananás/to.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEmbLEIA LEGIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o É declarado de utilidade pública estadual o Instituto 
para desenvolvimento Integrado da Ação social - Instituto Ideias de 
Ananás/to.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro 
de 2017; 196o da Independência, 129o da república e 29o do Estado.

mArcELo dE cArVALHo mIrAndA
Governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

LEI NO 3.317, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

Proíbe, no âmbito do Estado do tocantins, a 
inauguração e a entrega de obra pública estadual 
incompleta ou que, embora concluída, não esteja em 
condições de atender aos fins a que se destina, e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEmbLEIA LEGIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o ficam proibidas, no âmbito do território do Estado do 
tocantins, a inauguração e a entrega de obra pública estadual incompleta 
ou que, embora concluída, não esteja em condições de atender aos fins 
a que se destina.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se por obra 
pública toda e qualquer construção, reforma, recuperação ou ampliação, 
custeada, total ou parcialmente, pelo poder público estadual, que sirva ao 
uso direto ou indireto da população do Estado do tocantins, tais como:

I - hospitais, unidades de pronto atendimento, unidades básicas 
de saúde e estabelecimentos similares;

II - escolas, centros de educação infantil e estabelecimentos 
similares;

III - restaurantes, cantinas e lanchonetes populares;

IV - rodovias, ferrovias e linhas metroviárias;

V - terminais, estações rodoviárias, ferroviárias e metrô;

VI - equipamentos esportivos e culturais;
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VII - trevos, rotatórias, pontes, viadutos e passarelas;

VIII - unidades de conservação voltadas à visitação pública.

Art. 2o considera-se obra pública incompleta aquela que não 
está apta a entrar em funcionamento por não preencher as exigências 
legais ou por falta de emissão ou concessão das licenças autorizações, 
ou alvarás pertinentes.

Art. 3o considera-se obra pública que não atende aos fins a que 
se destina aquela que, embora completa, apresenta uma ou algumas das 
seguintes condições de funcionamento:

I - falta do número mínimo de profissionais que possam prestar 
o serviço;

II - falta de materiais de uso ordinário necessários à finalidade 
do estabelecimento;

III - falta de equipamentos imprescindíveis ao funcionamento 
da unidade.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro 
de 2017; 196o da Independência, 129o da república e 29o do Estado.

mArcELo dE cArVALHo mIrAndA
Governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

ATO NO 1.818 - DSG.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da constituição do Estado, 
resolve

d E s I G n A r

os servidores adiante indicados para o exercício das funções 
Comissionadas de Administração abaixo especificadas, na Secretaria-
Geral de Governo e Articulação Política, a partir de 9 de agosto de 2017:

1. cÉLIo sUArtE PAssos, matrícula 658689-3, fcA-7;
2. WAtson soArEs fErnAndEs, matrícula 736019-1, 

fcA-9.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 11 dias do mês de dezembro 
de 2017; 196o da Independência, 129o da república e 29o do Estado. 

mArcELo dE cArVALHo mIrAndA
Governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO 
E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015

contrAto nº: 006/2015
ProcEsso nº: 2015/09050/000042
contrAtAntE: sEcrEtArIA-GErAL dE GoVErno E ArtIcULAçÃo 
PoLÍtIcA
contrAtAdA: cLAro s/A
obJEto: Prorrogação da vigência do contrato nº 006/2015, referente à 
prestação de serviço de link dedicado de internet banda larga destinado 
a atender o Escritório de representação em brasília.
VALor totAL: r$ 29.124,60 (vinte e nove mil cento e vinte e quatro 
reais e sessenta centavos).
dAtA dA AssInAtUrA: 14 de dezembro de 2017.
VIGÊncIA: de 22/12/2017 a 21/12/2018. 
dotAçÃo: 0901 04.122.1100.2246.0000 - 33.90.39, fonte 0100666998.
sIGnAtÁrIo: rEPrEsEntAntE do contrAtAntE
cEsArIno AUGUsto cEsAr PErEIrA sobrInHo
rEPrEsEntAntE dA contrAtAdA
JosÉ AntÔnIo rodrIGUEs domInIcEs fILHo

CASA CIVIL

PORTARIA CCI NO 1.245 - CSS, DE 4 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 7, de 7 de fevereiro de 2014, resolve

m A n t E r

cedido ao tribunal regional Eleitoral do Estado do tocantins - trE/to 
o Assistente de serviços de saúde rAImUndo coELHo noGUEIrA 
fILHo, matrícula 612768-1, integrante do quadro de pessoal da secretaria 
da saúde, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com 
ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário 
em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas 
natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.246 - CSS, DE 4 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedida ao Instituto de desenvolvimento rural do Estado do tocantins - 
rUrALtIns a Engenheira Agrônoma rEbEcA GrEVE dE morAEs 
scottA, matrícula 11595779-1, integrante do quadro de pessoal da 
Universidade Estadual do tocantins - Unitins, no período de 1o de janeiro 
a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto 
ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, 
parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.247 - CSS, DE 4 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 19, de 18 de 
dezembro de 2015, resolve

m A n t E r

cedidos ao ministério Público do Estado do tocantins os servidores 
adiante indicados, integrantes do quadro de pessoal da secretaria da 
saúde, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus 
para a origem:

1. EdUArdo HEnrIQUE VItAL GodInHo, matrícula 1066960-4, 
médico;

2. LUcIAnE GArcIA GErALdo moItInHo, matrícula 157470-1, 
cirurgiã-dentista;

3. PAtrÍcIA ALmEIdA mArQUEs, matrícula 132230-1, fisioterapeuta.

télio Leão Ayres
secretário-chefe
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PORTARIA CCI NO 1.251 - CSS, DE 4 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, e na conformidade do termo de cooperação 
técnica no 19, de 18 de dezembro de 2015, resolve

m A n t E r

cedida ao ministério Público do Estado do tocantins a Professora 
normalista frAncIrEnE do cArmo fErrEIrA, matrícula 398424-2, 
integrante do quadro de pessoal da secretaria da Educação, Juventude 
e Esportes, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com 
ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário 
em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas 
natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.253 - CSS, DE 4 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, resolve

m A n t E r

cedida à Agência tocantinense de regulação, controle e fiscalização 
de serviços Públicos - Atr a Professora da Educação básica IsAbELA 
mArtIns rAPoso, matrícula 67687-3, integrante do quadro de pessoal 
da secretaria da Educação, Juventude e Esportes, no período de 1o 
de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.254 - CSS, DE 5 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 19, de 18 de dezembro de 2015, resolve

m A n t E r

cedidos ao ministério Público do Estado do tocantins os servidores 
adiante indicados, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. ALbErto nErI dE mELo, matrícula 11143380-2, Engenheiro civil;
2. ALInE dInIz dE oLIVEIrA, matrícula 11455373-1, técnica em 

Informática;
3. AnELIzE dALcIn mIotto corrÊA, matrícula 1029347-1, 

Assistente Administrativa;
4. bÁrbArA LUcAs dA sILVA LEAL, matrícula 11218932-1, Assistente 

Administrativa;
5. dEnIsE soArEs dIAs, matrícula 1005367-1, Assistente 

Administrativa;
6. EdItH tEdEsco rEIs, matrícula 528459-1, Assistente Administrativa;
7. frAncInE ELAInE dE LImA mArtIns bEnEVIdEs bEzErrA, 

matrícula 11135158-1, Assistente Administrativa;
8. GAbrIELA ArAntEs PInHEIro, matrícula 11223782-1, Assistente 

Administrativa;
9. HUsLAndEr rHEGEs GomEs nUnEs, matrícula 129115-1, 

Analista técnico-Jurídico;
10. LÚcIUs frAncIsco JÚLIo, matrícula 163238-1, Analista técnico-

Jurídico;
11. mArIA dos sAntos oLIVEIrA mAcEdo, matrícula 585820-3, 

Assistente Administrativa;

12. nAtÁLIA AzEVEdo bArbosA, matrícula 38286-4, Assistente 
Administrativa;

13. rAIAnnE nUnEs rodrIGUEs, matrícula 1263684-3, Assistente 
Administrativa;

14. rAIzA LAnoUssE bArbosA AGUIAr, matrícula 1272853-1, 
Assistente Administrativa;

15. rAYAnA mAYArA cortEs soUzA, matrícula 11233664-1, 
Assistente Administrativa;

16. rIcArdo AzEVEdo rocHA, matrícula 11144203-1, Analista 
técnico-Jurídico;

17. tÂnIA dE fÁtImA rocHA VAsconcELos, matrícula 11235900-1, 
Arquiteta;

18. VALdInÁ borGEs cArVALHo mAcIEL, matrícula 421847-1, 
Assistente Administrativa;

19. WAnnEssA brAsIL GomEs sAntAnA, matrícula 789826-1, 
Assistente Administrativa.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.255 - CSS, DE 5 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, no art. 24 da Lei 2.859, de 
30 de abril de 2014, e na conformidade do termo de cooperação técnica 
no 19, de 18 de dezembro de 2015, resolve

m A n t E r

cedidas ao Ministério Público do Estado do Tocantins as Profissionais 
do magistério adiante indicadas, integrantes do quadro de pessoal da 
secretaria da Educação, Juventude e Esportes, no período de 1o de janeiro 
a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto 
ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, 
parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. AdrIAnA brAGA dos sAntos oLIVEIrA, matrícula 1001051-3, 
Professora da Educação básica;

2. ALEssAndrA bAtIstA sILVA, matrícula 659244-4, Professora da 
Educação básica;

3. EdILmA dIAs nEGrEIros LoPEs, matrícula 893228-1, Professora 
da Educação básica;

4. IVA nEIdE dE oLIVEIrA tEIXEIrA, matrícula 650332-1, Professora 
normalista;

5. mArIJArA fonsEcA AYrEs, matrícula 843249-1, Professora da 
Educação básica;

6. sHEILA crIstInA LUIz dos sAntos, matrícula 706635-2, 
Professora da Educação básica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.256 - CSS, DE 5 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 19, de 18 de dezembro de 2015, resolve

m A n t E r

cedidas ao ministério Público do Estado do tocantins as servidoras adiante 
indicadas, Assistentes de serviços de saúde, integrantes do quadro de 
pessoal da secretaria da saúde, no período de 1o de janeiro a 31 de 
dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao 
recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas 
referentes às pessoas natural e jurídica:

1.  JEnnIfEr GomEs mArtInIAno, matrícula 1085581-3;
2.  rAQUEL dA costA PIrEs sArAIVA, matrícula 39540-1.

télio Leão Ayres
secretário-chefe
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PORTARIA CCI NO 1.257 - CSS, DE 5 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 19, de 18 de 
dezembro de 2015, resolve

m A n t E r

cedidas ao ministério Público do Estado do tocantins as servidoras adiante 
indicadas, Assistentes Administrativas, integrantes do quadro de pessoal 
do Poder Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 
2018, com ônus para a origem:

1. AnA fLÁVIA doUrAdos dE brIto bAstos, matrícula 11217855-1;
2. dAUrIzAn soUzA cArVALHo, matrícula 669468-5;
3. mArLEIdE sAntos rosA GUALbErto, matrícula 11231289-1.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.258 - CSS, DE 5 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 19, de 18 de 
dezembro de 2015, resolve

m A n t E r

cedida ao ministério Público do Estado do tocantins a Assistente 
Administrativa fazendária sArAH JEnIffEr mELo soArEs, matrícula 
11181788-1, integrante do quadro de pessoal da secretaria da fazenda, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para 
a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.270 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 15, de 2 de janeiro 
de 2017, resolve

m A n t E r

cedida ao município de Porto nacional a terapeuta ocupacional AnA 
PAULA dos sAntos E sILVA rodrIGUEs, matrícula 1134833-1, 
integrante do quadro de pessoal da secretaria da saúde, no período de 
1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.271 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedida ao Estado de Goiás a Assistente Administrativa ALIcE dA sILVA 
AIrEs costA, matrícula 185970-1, integrante do quadro de pessoal 
do Poder Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 
2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento 
previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes 
às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.272 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, resolve

m A n t E r

cedido ao Estado de Goiás o Professor da Educação básica AcLEYLton 
costA do cArmo, matrícula 1119222-1, integrante do quadro de 
pessoal da secretaria da Educação, Juventude e Esportes, no período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.273 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, resolve

m A n t E r

cedida à secretaria-Geral de Governo e Articulação Política a Professora 
da Educação básica KEILE sImonE fErrEIrA scHUmAnn, matrícula 
650599-3, integrante do quadro de pessoal da secretaria da Educação, 
Juventude e Esportes, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 
2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento 
previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes 
às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.274 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedido à secretaria da comunicação social o fiscal Ambiental ÁLVAro 
JosÉ VALLIm, matrícula 407425-4, integrante do quadro de pessoal do 
Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, no período de 1o de janeiro 
a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto 
ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, 
parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.284 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no 
parágrafo único do art. 10 da Lei 2.616, de 8 de agosto de 2012, resolve

m A n t E r

cedidos à companhia Imobiliária do Estado do tocantins - terraPalmas 
os servidores adiante indicados, integrantes do quadro de pessoal do 
Poder Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, 
com ônus para a origem:
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1. ALEssAndrA oLIVEIrA sILVA, matrícula 845295-2, Assistente 
Administrativa;

2. EVALdo ALVEs PErEIrA, matrícula 1106384-3, Analista de suporte 
técnico;

3. JosÉ rodrIGUEs dE cArVALHo fILHo, matrícula 422979-3, 
Assistente Administrativo;

4. sUÉLEn cHrIstIAnE mILHomEm dA sILVA borGEs, matrícula 
1095064-3, Pedagoga;

5. tErEsA crIstInA dA sILVA AbrEU, matrícula 374274-2, Assistente 
Administrativa;

6. VALtEr JosÉ dE fArIA JÚnIor, matrícula 740011-1, técnico em 
Agrimensura.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.285 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, resolve

m A n t E r

cedida ao banco do Empreendedor a Professora da Educação básica 
VIVIAnE fErnAndEs dos sAntos, matrícula 957553-2, integrante 
do quadro de pessoal da secretaria da Educação, Juventude e Esportes, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.288 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade 
do termo de cooperação técnica no 7, de 1o de abril de 2016, resolve

m A n t E r

cedidos ao município de Gurupi os servidores adiante indicados, 
integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 
1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. ronALdo soArEs VIctor, matrícula 11154330-1, conciliador de 
defesa do consumidor;

2. tHIAGo LoPEs bEnfIcA, matrícula 958454-1, Assistente 
Administrativo.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.289 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, e na conformidade do termo de cooperação 
técnica no 7, de 1o de abril de 2016, resolve

m A n t E r

cedida ao município de Gurupi a Professora da Educação básica 
dAnIELLE mEsQUItA rAmos dE oLIVEIrA, matrícula 513985-2, 
integrante do quadro de pessoal da secretaria da Educação, Juventude 
e Esportes, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com 
ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário 
em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas 
natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.291 - CSS, DE 7 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedido ao tribunal de contas dos municípios do Estado de Goiás o 
Assistente de serviços de saúde mArcELo rocHA coELHo, matrícula 
956421-2, integrante do quadro de pessoal da secretaria da saúde, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.292 - CSS, DE 7 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedida ao tribunal de contas dos municípios do Estado de Goiás a 
Assistente Administrativa LEILA GomEs dA sILVA bUIAtI, matrícula 
923385-2, integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.293 - CSS, DE 7 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, e com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
resolve

m A n t E r

cedido ao ministério da Justiça e segurança Pública o delegado de 
Polícia civil AdEmÁrcIo dE morAEs, matrícula 571638-1, integrante 
do quadro de pessoal da secretaria da segurança Pública, no período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.294 - CSS, DE 8 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 1, de 26 de 
fevereiro de 2015, resolve

m A n t E r

cedida ao Poder Legislativo do Estado do tocantins a Analista técnico-
Jurídica LAnA rÚbIA bArrEIrA dE oLIVEIrA, matrícula 598462-6, 
integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 1o de 
janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe
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PORTARIA CCI NO 1.295 - CSS, DE 8 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedido ao Instituto de terras do Estado do tocantins - ItErtIns o 
cirurgião-dentista GUstAVo JAImE PErPÉtUo coELHo, matrícula 
775098-4, integrante do quadro de pessoal da secretaria da saúde, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.296 - CSS, DE 8 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, e com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
resolve

m A n t E r

cedida ao ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a 
Administradora KArLYAnnE PortILHo dE AbrEU mAcIEL fArIA, 
matrícula 11164603-1, integrante do quadro de pessoal do Poder 
Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com 
ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.298 - CSS, DE 8 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedido ao Instituto de terras do Estado do tocantins - ItErtIns o 
Inspetor de recursos naturais WILton mArcIAL ArAntEs, matrícula 
164942-5, integrante do quadro de pessoal do Instituto natureza do 
tocantins - nAtUrAtIns, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro 
de 2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento 
previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes 
às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.302 - CSS, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedida ao Estado de Goiás a Inspetora de recursos naturais EnErY 
mArtIns cÉzAr bAtIstA, matrícula 11156104-1, integrante do quadro 
de pessoal do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, no período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.303 - CSS, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedidas ao Estado de Goiás as servidoras adiante indicadas, integrantes 
do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 1o de janeiro a 
31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto 
ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, 
parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. AdrIAnA cLÁUdIA dA cUnHA, matrícula 900300-1, Assistente 
Administrativa;

2. mArIA sILEnE cArnEIro soArEs, matrícula 263518-1, Assistente 
social.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.304 - CSS, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 19, de 18 de dezembro de 2015, resolve

m A n t E r

cedida ao ministério Público do Estado do tocantins a fiscal Ambiental 
dAIAnnE fErnAndEs sILVA, matrícula 822611-5, integrante do quadro 
de pessoal do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, no período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.305 - CSS, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedida à secretaria da comunicação social a Assistente de serviços de 
saúde JULIAnA VIEIrA dA sILVA, matrícula 1076183-3, integrante do 
quadro de pessoal da secretaria da saúde, no período de 1o de janeiro a 
31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto 
ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, 
parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.306 - CSS, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 10, de 2 de janeiro de 2017, resolve

m A n t E r

cedido ao município de miracema do tocantins o Enfermeiro JULImAr 
bEnJAmIm sAntos dE cAstro, matrícula 1224140-1, integrante do 
quadro de pessoal da secretaria da saúde, no período de 1o de janeiro a 
31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto 
ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, 
parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe
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PORTARIA CCI NO 1.307 - CSS, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 2, de 2 de janeiro 
de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao município de Almas os servidores adiante indicados, 
Assistentes Administrativos, integrantes do quadro de pessoal do Poder 
Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com 
ônus para a origem:

1.  cLÁUdIA roGÉrIA fErnAndEs, matrícula 752888-4;
2.  JUrImAr JosÉ trIndAdE, matrícula 310752-1;
3.  LUIz rodrIGUEs VIdAL, matrícula 400110-1;
4.  mAUro morEIrA dA nÓbrEGA, matrícula 726907-3.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.308 - CSS, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 10, de 2 de janeiro 
de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao município de miracema do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a 
origem:

1. EmAnUEL coELHo GUEdEs, matrícula 1268015-2, Engenheiro 
civil;

2. PAULo HEnrIQUE sIQUEIrA, matrícula 11142979-2, operador de 
máquinas;

3. PAULo HEnrIQUE soLIdonIo sILVA, matrícula 948862-2, 
contador;

4. sÉrGIo bonfIm ArAÚJo soUzA, matrícula 454610-1, Auxiliar 
Administrativo.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.310 - CSS, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, resolve

m A n t E r

cedidos ao Estado de Goiás os servidores adiante indicados, integrantes 
do quadro de pessoal da secretaria da Educação, Juventude e Esportes, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. ALbEnE dIAs sILVA oLIVEIrA, matrícula 560513-1, Professora 
normalista;

2. cLAcI cLAIr roPKE dA sILVA, matrícula 684482-3, Professora da 
Educação básica;

3. cYbELE bAtIstA dE soUzA, matrícula 830322-1, Professora da 
Educação básica;

4. fAbIAnA rItA dE soUsA, matrícula 1234676-1, Professora da 
Educação básica;

5. fErnAndo tAVArEs dE AQUIno, matrícula 1193422-1, Professor 
da Educação básica;

6. frAncIsco ALVEs bArbosA, matrícula 388480-3, Professor da 
Educação básica;

7. HAYLA mArIA bEnEVIdEs dE oLIVEIrA, matrícula 1252623-1, 
Professora da Educação básica;

8. LArA mArtIns PArrEIrA mEndonçA, matrícula 1234960-1, 
Professora da Educação básica;

9. mIrnA morEIrA bAtIstA, matrícula 1231901-1, Professora da 
Educação básica;

10. rEGInIArA dE AzEVEdo AssmAnn, matrícula 1233645-1, 
Professora da Educação básica;

11. rozÂnGELA mArIA dE soUzA, matrícula 572059-2, Professora 
da Educação básica;

12. sYntHIA dE oLIVEIrA LEmos, matrícula 1144880-1, Professora 
da Educação básica;

13. VALdEcI rodrIGUEs dA sILVA mAIA, matrícula 398126-1, 
Professora da Educação básica;

14. VIVIAnE AndrAdE oLIVEIrA, matrícula 1115154-1, Professora da 
Educação básica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.311 - RVG, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, inciso IV, da constituição do Estado, outorgada 
pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do Estado, resolve

r E V o G A r,

a partir de 3 de maio de 2017, a Portaria ccI no 1.644 - css, de 13 de 
dezembro de 2016, publicada na edição 4.769 do diário Oficial do Estado, 
na parte em que mantém a Professora Assistente A WALdEtE bAtIstA 
coELHo GonçALVEs, matrícula 442498-1, cedida ao Estado de Goiás.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.312 - CSS, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade 
do termo de cooperação técnica no 7, de 1o de abril de 2016, resolve

m A n t E r

cedidos ao município de Gurupi os servidores adiante indicados, 
integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 
1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. EUrÍPEdEs fErnAndEs cUnHA, matrícula 635616-1, Assistente 
Administrativo;

2. IsAÍAs dALVEs HEnrIQUE, matrícula 11455845-1, Administrador;
3. LUIzA rocHA dE oLIVEIrA QUEIroz, matrícula 11165278-1, 

Analista de comunicação social;
4. rItA mArIA mArQUEs dA sILVA cAVALcAntE, matrícula 702459-

2, Assistente Administrativa;
5. sILVÂnIA rocHA nUnEs, matrícula 985822-1, Assistente 

Administrativa;
6. WEsLEY bAtIstA sILVA, matrícula 11237945-1, Administrador.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.313 - CSS, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, e na conformidade do termo de cooperação 
técnica no 7, de 1o de abril de 2016, resolve

m A n t E r

cedidos ao Município de Gurupi os profissionais do Magistério adiante 
indicados, Professores da Educação básica, integrantes do quadro de 
pessoal da secretaria da Educação, Juventude e Esportes, no período de 
1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. AntÔnIo cArLos APArEcIdo bArbAzIA, matrícula 171764-2;
2. crIstInA donAto LEAndro, matrícula 918559-3;
3. zEnAIdE dIAs dA costA, matrícula 446145-2.

télio Leão Ayres
secretário-chefe
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PORTARIA CCI NO 1.314 - CSS, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

m A n t E r

cedido ao Estado de Goiás o Escrivão de Polícia rUbEns bErnArdEs 
ALVEs, matrícula 403687-1, integrante do quadro de pessoal da secretaria 
da segurança Pública, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 
2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento 
previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes 
às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.316 - CSS, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade 
do termo de cooperação técnica no 7, de 1o de abril de 2016, resolve

m A n t E r

cedida ao município de Gurupi a Auxiliar de Enfermagem mArGArEtE 
cArnEIro dA costA, matrícula 1016849-1, integrante do quadro de 
pessoal da secretaria da saúde, no período de 1o de janeiro a 31 de 
dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao 
recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas 
referentes às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.317 - CSS, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 12, de 2 de janeiro 
de 2017, resolve

m A n t E r

cedida ao município de colinas do tocantins a Analista em desenvolvimento 
social mArIA HELEnA dEfAVArI dAs dorEs, matrícula 774483-4, 
integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 1o de 
janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.318 - CSS, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 12, de 2 de janeiro 
de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao município de colinas do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal da secretaria da saúde, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para 
a origem:

1. AnA YdELPLYnYA GUImArÃEs AmAro, matrícula 121578-7, 
Enfermeira;

2. frAncIsco dE bArros nEto, matrícula 322018-2, farmacêutico-
bioquímico;

3. PAULo HEnrIQUE mEndEs tEIXEIrA, matrícula 880120-2, 
Enfermeiro.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.321 - CSS, DE 13 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 8, de 2 de janeiro 
de 2017, resolve

m A n t E r

cedida ao município de Guaraí a Enfermeira nÁdIA VALAdArEs dE 
mELo EcKErt, matrícula 371765-5, integrante do quadro de pessoal 
da secretaria da saúde, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro 
de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.327 - CSS, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 19, de 2 de janeiro 
de 2017, resolve

m A n t E r

cedido ao município de Goiatins o Assistente Administrativo cArLos 
cEsAr sAntos VAsconcELos, matrícula 584773-1, integrante do 
quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 
de dezembro de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.329 - CSS, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 12, de 26 de 
agosto de 2015, resolve

m A n t E r

cedido ao município de Paraíso do tocantins o Engenheiro civil fAbrÍcIo 
cArVALHo corrÊA, matrícula 11222964-1, integrante do quadro de 
pessoal do Poder Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro 
de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.330 - CSS, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, e na conformidade do termo de cooperação 
técnica no 1, de 26 de fevereiro de 2015, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Legislativo do Estado do Tocantins os Profissionais 
do magistério adiante indicados, Professores da Educação básica, 
integrantes do quadro de pessoal da secretaria da Educação, Juventude 
e Esportes, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com 
ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário 
em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas 
natural e jurídica:

1.  cLAYton PAULo rodrIGUEs, matrícula 608686-3;
2.  KELEn rodrIGUEs fArIAs, matrícula 617547-2.

télio Leão Ayres
secretário-chefe



Ano XXIX - EstAdo do tocAntIns, tErçA-fEIrA, 19 dE dEzEmbro dE 20175.014DIÁRIO OFICIAL   No10

PORTARIA CCI NO 1.331 - CSS, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 1, de 26 de 
fevereiro de 2015, resolve

m A n t E r

cedido ao Poder Legislativo do Estado do tocantins o operador de 
microcomputador fazendário IrIsfrAn dE soUsA PErEIrA, matrícula 
1056425-1, integrante do quadro de pessoal da secretaria da fazenda, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para 
a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.332 - CSS, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 1, de 26 de 
fevereiro de 2015, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Legislativo do Estado do tocantins os servidores 
adiante indicados, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para 
a origem:

1. cArLos ALbErto ALVEs mIrAndA, matrícula 639853-1, 
Assistente Administrativo;

2. LÚcIo mAscArEnHAs mArtIns, matrícula 1002791-3, Analista 
técnico-Jurídico;

3. mArILEnE fErnAndEs dA sILVA ALmEIdA, matrícula 396956-1, 
Assistente Administrativa;

4. rosILdA mArIA JosÉ ALVEs brAGA, matrícula 660880-3, 
Administradora.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.334 - CSS, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 1, de 26 de 
fevereiro de 2015, resolve

m A n t E r

cedido ao Poder Legislativo do Estado do tocantins o Papiloscopista 
cArLos EdUArdo ArAÚJo dE LImA, matrícula 944200-1, integrante 
do quadro de pessoal da secretaria da segurança Pública, no período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.335 - CSS, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 8o da Lei 2.578, de 20 de abril de 2012, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 1, de 26 de fevereiro de 2015, resolve

m A n t E r

cedido ao Poder Legislativo do Estado do tocantins o militar WELIton 
PErEIrA dE soUsA, matrícula 661196-1, integrante do quadro de 
pessoal da Polícia militar do Estado do tocantins - Pmto, no período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.336 - CSS, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 1, de 26 de 
fevereiro de 2015, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Legislativo do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal da secretaria da saúde, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a 
origem:

1. ALIsson oLIVEIrA cIrInEU, matrícula 1026844-1, médico;
2. crIstInA sELmA GUErrEIro mILEo, matrícula 467847-2, 

Enfermeira;
3. EdILEUzA cArVALHo rodrIGUEs scoLArI, matrícula 794032-1, 

Auxiliar de Enfermagem;
4. JAnAInA bEzE bUcAr, matrícula 11135719-1, fisioterapeuta.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.337 - CSS, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 1, de 26 de 
fevereiro de 2015, resolve

m A n t E r

cedido ao Poder Legislativo do Estado do tocantins o fiscal Ambiental 
rAImUndo costA PArrIÃo JÚnIor, matrícula 609540-4, integrante 
do quadro de pessoal do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para 
a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.341 - CSS, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 1, de 1o de janeiro 
de 2016, resolve

m A n t E r

cedidos à fundação Universidade federal do tocantins - Uft os 
servidores adiante indicados, integrantes do quadro de pessoal do Poder 
Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com 
ônus para a origem:

1. dEUsELInE morAEs do cArmo, matrícula 566357-3, Assistente 
Administrativa;

2. dEUsIrEnE rIbEIro dE soUsA, matrícula 481236-2, Assistente 
Administrativa;

3. GILbErto fErrEIrA dos sAntos, matrícula 724819-1, técnico 
Agrícola;

4. mArIA dA concEIçÃo bEzErrA LEItE, matrícula 483830-1, 
Auxiliar Administrativa;

5. PEdro tHIAGo LoPEs rodrIGUEs, matrícula 11143045-2, 
motorista;

6. ULYssEs mArtIns dE brItto, matrícula 480803-4, motorista.

télio Leão Ayres
secretário-chefe
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PORTARIA CCI NO 1.342 - CSS, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 1, de 1o de janeiro 
de 2016, resolve

m A n t E r

cedido à fundação Universidade federal do tocantins - Uft o Inspetor 
de recursos naturais EdEr soArEs PInto, matrícula 498261-2, 
integrante do quadro de pessoal do Instituto natureza do tocantins - 
nAtUrAtIns, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, 
com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.343 - CSS, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 1, de 1o de janeiro 
de 2016, resolve

m A n t E r

cedida à fundação Universidade federal do tocantins - Uft a Psicóloga 
EVA GrEYcIAnnE borGEs LEItE fonsEcA, matrícula 11155523-1, 
integrante do quadro de pessoal da secretaria da saúde, no período de 
1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a origem.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.345 - CSS, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

c E d E r

ao Poder Judiciário do Estado do maranhão a Assistente Administrativa 
rEnAtA costA dE oLIVEIrA cErVEIrA, matrícula 460208-1, 
integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 1o 
de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com ônus para o requisitante, 
mediante ressarcimento ao cedente, inclusive quanto ao recolhimento 
previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes 
às pessoas natural e jurídica.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

APOSTILA CCI NO 168 - APT, DE 14 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, e com 
fulcro no art. 1o do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 2007, resolve

A P o s t I L A r

a Portaria ccI no 1.217 - rVG, de 29 de novembro de 2017, publicada 
na edição 5.006 do Diário Oficial do Estado, a fim de declarar vigentes a 
partir de 4 de dezembro de 2017 os efeitos da revogação da cessão de 
KELssYAnE dA sILVA ALVEs.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

APOSTILA CCI NO 169 - APT, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, e com 
fulcro no art. 1o do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 2007, resolve

A P o s t I L A r

o Ato no 1.209, de 15 de agosto de 2017, publicado na edição 4.935 do 
Diário Oficial do Estado, a fim de declarar retroativos a 10 de maio de 
2017 os efeitos da exoneração de cÍntIA mArA dE ArAÚJo soUsA.

télio Leão Ayres
secretário-chefe

CORPO DE bOMbEIROS MILITAR

PORTARIA Nº 124/2017/DAREH, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

Altera período de concessão de bolsas de Estudos e 
adota outras providências.

o comAndAntE-GErAL do corPo dE bombEIros 
mILItAr do EstAdo do tocAntIns no uso de suas atribuições legais, 
e de acordo com o art. 4º da Lei complementar 45, de 3 de abril de 2006, 
c/c o art. 83 da Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012, arts. 9º e art. 10, inciso 
IV do decreto Estadual nº 2.872, de 25 de outubro de 2006, alterada pelo 
art. 1º do decreto nº 4.494, de 24 de fevereiro de 2012.

considerando que os oficiais abaixo discriminados foram 
matriculados no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO, a ser 
realizado pela superintendência da Academia Estadual de segurança 
Pública do Estado de Goiás, na cidade de Goiânia - Go, conforme Portaria 
nº 008/2017/dEP, de 06 de setembro de 2017;

considerando o teor do ofício nº 170/2017 - LIGAbom, quanto 
à data de término do curso,

rEsoLVE:

Art. 1º ALtErAr o período de concessão de bolsa de Estudos 
correspondente a 50% do subsídio do Posto, aos militares abaixo 
relacionados, até 15 de dezembro de 2017:

cAP Qobm rG 00.389-08 rAfAEL bArrEto mEnEzEs - mAt. 
1060503/1;
cAP Qobm rG 00.392-08 mArcIA mArrA dE oLIVEIrA sAntos - 
mAt. 953377/2;
cAP Qobm rG 00.390-08 cArLos robErto dE ALmEIdA - mAt. 
951198/1;
cAP Qobm rG 00.386-08 fLAVIo LUIs dA sILVA ALVEs - mAt. 
948485/;1
cAP Qobm rG 00.387-08 mArcos HUmbErto rEnoVAto 
doUrAdo - mAt. 1053353/1;
cAP Qobm rG 00.391-08 dAVI LIrA dE cArVALHo - mAt. 87868/2.

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

dodsLEY YUrI tEnorIo VArGAs - cEL Qobm
comandante-Geral

coordenador Estadual de defesa civil

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

EXTRATO DE PORTARIA

nº da Portaria: 52/2017
data da Portaria: 06 de outubro de 2017.
nº do Processo: 2017/09040/000058
concedente: controladoria Geral do Estado
ordenador de despesa: Luiz Antonio da rocha
nome do suprido: creso Aversa martinelli
responsáveis pelo Atesto: Gabriel oliveira rodrigues ou Lindolfo ferreira 
Pimentel neto
Classificação Orçamentária: 04.122.1118.2187 / 04.122.1118.2262 / 
04.122.1118.2252
natureza da despesa: 33.90.30 / 33.90.39 
Valor do Adiantamento: r$ 3.000,00 (três mil reais)
Programa: Gestão e manutenção da cGE
Ação: coordenação e manutenção dos serviços Administrativos Gerais 
/ manutenção de serviços de Informática/ manutenção de serviços de 
transporte
Prazo de Aplicação: 22/12/2017
Prazo de Prestação de contas: 31/12/2017.
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PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

III concUrso PÚbLIco dE ProVAs E tÍtULos PArA o 
ProVImEnto dE cArGos nA cArrEIrA dE ProcUrAdor do 

EstAdo do tocAntIns

EDITAL N° 01/2017 DE AbERTURA DE INSCRIÇõES

A comIssÃo dE concUrso instituída pela Portaria nº 42, 
de 11/08/2016, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 
complementar nº 20, de 17/06/1999, alterada pela Lei complementar 
nº 59, de 14/10/2009; Lei complementar nº 86, de 28/08/2013, e, 
posteriormente pela Lei complementar nº 92, de 03/04/2014, torna público 
que, no período de 04 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018, estarão 
abertas as inscrições para o III concurso Público de Provas e títulos, 
para provimento de cargo na carreira de Procurador do Estado - nível 
I, o qual reger-se-á de acordo com as Instruções Especiais que fazem 
parte deste Edital. 

InstrUçÕEs EsPEcIAIs

1. dAs dIsPosIçÕEs PrELImInArEs

1.1 o presente concurso destina-se ao provimento imediato 
de 20 (vinte) vagas e outras 20 (vinte) vagas para preenchimento de 
cadastro de reserva. 

1.2 remuneração inicial de r$ 26.125,17 (vinte e seis mil, cento 
e vinte e cinco reais e dezessete centavos). 

1.3 ficam reservados 5% (cinco por cento) do total de vagas 
abertas para candidatos com deficiência nos termos do que prescreve 
o art. 37, inciso VIII, da constituição federal, e na forma do decreto 
federal nº 3.298/99. 

1.4 As atribuições básicas do cargo, privativo de advogado, estão 
previstas no art. 132 da constituição federal, na constituição Estadual, 
bem como na Lei complementar nº 20/1999 e alterações.

1.5 o conteúdo Programático consta do Anexo I deste Edital.

1.6 o cronograma de Atividades - datas Previstas consta do 
Anexo II deste Edital.

1.7 todos os questionamentos relacionados ao presente Edital 
deverão ser encaminhados ao serviço de Atendimento ao candidato 
- sAc, da fundação carlos chagas, por meio do “fale conosco”, no 
endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (0XX11) 
3723-4388, de segunda a sexta-feira (em dias úteis), das 10 às 16 horas 
(horário de brasília-df).

2. dA InscrIçÃo ProVIsÓrIA

2.1 A inscrição provisória do candidato implicará o conhecimento 
e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.1.1 de forma a evitar ônus desnecessário, orienta-se o 
candidato a recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento 
de todos os requisitos e condições exigidos para o concurso.

2.2 são requisitos para a inscrição provisória:

a) conhecer, atender e estar de acordo com as exigências 
contidas neste Edital.

b) requerer a inscrição mediante o preenchimento de formulário 
próprio, disponível via Internet, no qual o candidato declarará que, até o 
dia do encerramento do prazo para a inscrição definitiva, atenderá aos 
requisitos previstos neste Edital; 

c) recolher o valor da inscrição fixado neste Edital.

2.3 As inscrições provisórias ficarão abertas, exclusivamente, via 
Internet, no período das 10h do dia 04/01/2018 às 14h do dia 31/01/2018 
(horário de brasília), de acordo com o item 2.4 deste capítulo.

2.3.1 fica assegurada a possibilidade de uso do nome social às 
mulheres travestis e transexuais e aos homens trans durante o concurso, 
nos termos do item 2.7.2 deste capítulo.

2.3.2 o candidato cuja crença religiosa impeça a realização das 
provas marcadas para eventual sábado nos horários designados, deverá 
indicar no requerimento de Inscrição via Internet a solicitação da prova 
em horário especial, conforme estabelecido neste Edital.

2.4. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico www.concursosfcc.com.br durante o período das inscrições e, 
por meio dos links referentes ao concurso Público, efetuar sua inscrição, 
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:

2.4.1 Ler e aceitar o requerimento de Inscrição, preencher o 
formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.

2.4.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição 
por meio de boleto bancário, de acordo com as instruções constantes no 
site da página de inscrições, até a data limite de pagamento, (31/01/2018), 
no valor de r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

2.4.3 o recibo do pagamento do boleto bancário será o 
comprovante de que o candidato realizou sua inscrição neste concurso 
Público.

2.4.3.1 o boleto bancário, disponível no site da fundação 
carlos chagas (www.concursosfcc.com.br), deverá ser impresso para o 
pagamento do valor da inscrição, após conclusão do preenchimento do 
formulário de Inscrição via Internet, em qualquer banco do sistema de 
compensação bancária.

2.4.4 o pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado 
em dinheiro ou cheque do próprio candidato.

2.4.5 o pagamento efetuado por meio de cheque somente será 
considerado quitado após a respectiva compensação.

2.4.6 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o 
motivo, considerar-se-á automaticamente sem efeito a inscrição.

2.4.7 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o 
boleto deverá ser pago antecipadamente.

2.4.8 A partir de 10/01/2018 o candidato poderá conferir, no site 
da fundação carlos chagas (www.concursosfcc.com.br), se os dados 
da inscrição efetuada foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. 
Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o serviço 
de Atendimento ao candidato - sAc da fundação carlos chagas, pelo 
telefone (0xx11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 
10 às 16 horas (horário de Brasília/DF), para verificar o ocorrido.

2.4.8.1 A inscrição somente será confirmada após a comprovação 
do pagamento do valor da inscrição pela instituição bancária.

2.4.9 serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado 
por um valor menor do que o estabelecido e as solicitações de inscrição 
cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das 
inscrições.

2.4.10 o candidato inscrito não deverá enviar qualquer 
documento de identificação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.

2.4.11 A fundação carlos chagas e a Procuradoria-Geral 
do Estado do tocantins não se responsabilizam por solicitações de 
inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

2.4.12 o descumprimento das instruções para inscrição 
implicará a sua não efetivação.

2.5 As informações prestadas no formulário de Inscrição serão 
de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Procuradoria-
Geral do Estado do tocantins e à fundação carlos chagas o direito de 
excluir do Concurso Público aquele que não preencher o documento oficial 
de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

2.6 não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do 
valor da inscrição, com exceção ao cidadão que, amparado pelo decreto 
federal nº 6.593/2008, estiver inscrito no cadastro Único para Programas 
sociais do Governo federal e que for membro de família de baixa renda, 
nos termos do decreto federal nº 6.135/2007.
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2.6.1 A comprovação de inscrição no cadastro Único para 
Programas sociais será feita por meio da indicação do número de 
Identificação Social - NIS, do próprio candidato, além dos dados solicitados 
no formulário de Inscrição via Internet.

2.6.2 A veracidade das informações prestadas pelo candidato, 
no requerimento de Isenção, será averiguada junto ao órgão gestor do 
cadastro Único.

2.6.3 o requerimento de isenção do pagamento de que trata o 
item anterior somente será realizado via internet, no período das 10 horas 
do dia 04/01/2018 às 23 horas e 59 minutos do dia 08/01/2018 (horário 
de brasília-df). 

2.6.4 As informações prestadas no requerimento de isenção 
serão de inteira responsabilidade do candidato, que responderá civil e 
criminalmente pelo seu teor.

2.6.5 não será concedida isenção de pagamento do valor de 
inscrição ao candidato que:

a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela internet;

b) omitir informações ou prestá-las de forma inverídica.

2.6.6 declaração falsa sujeitará o candidato às sanções 
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do 
art. 10 do decreto federal nº 83.936/1979.

2.6.6.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências 
relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo-se ou não seu 
pedido.

2.6.7 A partir do dia 11/01/2018 o candidato deverá verificar, no 
endereço eletrônico da fundação carlos chagas www.concursosfcc.com.
br, os resultados da análise dos requerimentos de isenção do pagamento 
do valor da inscrição.

2.6.8 o candidato que tiver seu requerimento de isenção de 
pagamento do valor da inscrição deferido terá sua inscrição validada, 
não gerando boleto para pagamento de inscrição.

2.6.9 o candidato que tiver seu requerimento de isenção de 
pagamento do valor da inscrição indeferido poderá apresentar recurso no 
prazo de dois dias úteis após a publicação, no site da fundação carlos 
chagas, da relação de inscrições indeferidas, não sendo permitida a 
alteração dos dados fornecidos no ato da inscrição.

2.6.9.1 Após a análise dos recursos será divulgada, no site www.
concursosfcc.com.br, a relação dos requerimentos deferidos e indeferidos. 

2.6.10 os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção 
indeferidos e queiram participar do certame deverão gerar o boleto, no 
site da fundação carlos chagas, e efetuar o pagamento até a data limite 
de pagamento da inscrição. 31/01/2018

2.6.11 A Procuradoria-Geral do Estado do tocantins e a 
fundação carlos chagas eximem-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos para prestar as provas do concurso.

2.6.12 não serão aceitos pagamentos por depósito em conta 
bancária, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta 
corrente, doc, ordem de pagamento, condicional e/ou extemporâneos 
ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.

2.7 o candidato que necessitar de alguma condição ou 
atendimento especial para a realização das provas deverá anexar 
solicitação, assinada e contendo todas as informações necessárias para 
o atendimento, bem como o atestado médico ou de especialista que 
comprove a necessidade do atendimento especial, no link de Inscrição 
via Internet, até a data de encerramento da inscrição (31/01/2018), a fim 
de que sejam tomadas as providências cabíveis. A não observância do 
período para solicitação ensejará no indeferimento do pedido.

2.7.1 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à 
análise de legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido. 

2.7.2 Para inclusão do nome social nas listas de chamada e 
nas demais publicações referentes ao certame, assim como para que 
se mantenha um rigoroso controle interno entre o nome civil e o nome 
social, o(a) candidato(a) deve enviar cópia autenticada do documento 
de identidade civil, acompanhado de solicitação assinada, indicando o 
nome social.

2.8 A candidata lactante que necessitar amamentar durante 
a realização das provas poderá fazê-lo em sala reservada, desde que 
o requeira, observando os procedimentos descritos no item 2.7 deste 
capítulo. 

2.8.1 A criança deverá estar acompanhada de adulto 
responsável pela sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata) 
e permanecer em ambiente reservado.

2.8.2 não será disponibilizado, pela fundação carlos chagas, 
responsável para a guarda da criança, e a sua ausência acarretará à 
candidata a impossibilidade de realização da prova.

2.8.3 nos horários previstos para amamentação, a candidata 
lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova 
acompanhada de uma fiscal.

2.8.4 Na sala reservada para amamentação ficarão somente a 
lactante, a criança e a fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou 
quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade 
com a candidata.

2.8.5 não haverá compensação do tempo de amamentação 
em favor da candidata.

2.9 não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

3. dA InscrIçÃo ProVIsÓrIA PArA PEssoAs com 
dEfIcIÊncIA

3.1 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso 
das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da 
constituição federal e no decreto federal nº 3.298/99, é assegurado o 
direito de inscrição no presente Concurso, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições do cargo de Procurador do Estado.

3.2 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da 
constituição federal e na forma do decreto federal nº 3.298/99 será 
reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas abertas 
mencionadas no item 1.3, capítulo 1, deste Edital, bem como será utilizado 
o referido percentual para as vagas ao cadastro reserva, em face da 
classificação obtida na lista específica de pessoas com deficiência.

3.2.1 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se 
enquadram na definição do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto 
Legislativo nº 186/2008 e decreto nº 6.949/2009), com os artigos 3º e 4º, 
do decreto federal nº 3.298/1999, da súmula 377 do superior tribunal 
de Justiça - stJ e do decreto federal nº 8.368/2014 e da Lei federal 
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

3.3 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições 
especiais previstas no decreto federal nº 3.298/1999, particularmente 
em seu artigo 40, participarão do concurso de que trata este Edital em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida 
para aprovação. 

3.3.1 os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, 
deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, por 
meio da Internet, à fundação carlos chagas.

3.3.2 o atendimento às condições especiais solicitadas para a 
realização da prova ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 
do pedido.

3.4 o candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser 
pessoa com deficiência, especificando-a no Formulário de Inscrição, e que 
deseja concorrer às vagas reservadas. Para tanto, deverá encaminhar, 
durante o período de inscrições (do dia 04/01/2018 ao dia 31/01/2018), 
a documentação relacionada abaixo via Internet, por meio do link de 
inscrição do concurso Público (www.concursosfcc.com.br). 

a) Laudo médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável 
causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do 
crm do médico responsável por sua emissão, anexando ao Laudo médico 
as seguintes informações: nome completo, número do documento de 
identidade (RG), número do CPF e identificação do Concurso;
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b) o candidato com deficiência visual, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, 
até o término das inscrições 31/01/2018), a confecção de prova especial 
em braile, Ampliada, software de Leitura de tela ou a necessidade da 
leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência;

c) O candidato com deficiência auditiva, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por 
escrito, até o término das inscrições (31/01/2018), Intérprete da Língua 
brasileira de sinais;

d) o candidato com deficiência física, que necessitar de 
atendimento especial, além do envio da documentação indicada na letra 
“a” deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições 
(31/01/2018), mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização 
da prova, designação de fiscal para auxiliar no manuseio das provas e 
transcrição das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados 
para cadeira de rodas etc, especificando o tipo de deficiência;

e) o candidato com deficiência que necessitar de tempo 
adicional para realização das provas, além do envio da documentação 
indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação, por escrito, 
até o término das inscrições (31/01/2018), com justificativa acompanhada 
de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 

3.4.1 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova 
especial em braile, e cuja solicitação for acolhida, serão oferecidas 
provas nesse sistema, e suas respostas deverão ser transcritas também 
em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia 
da aplicação da prova, reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban. 

3.4.2 Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova 
especial Ampliada, e cuja solicitação for acolhida, serão oferecidas provas 
nesse sistema. 

3.4.2.1 o candidato deverá indicar o tamanho da fonte do texto 
de sua prova Ampliada, que deverá ser entre 18, 24 ou 28. não havendo 
indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 
tamanho 24. 

3.4.3 Para os candidatos com deficiência visual poderá ser 
disponibilizado softwares de leitura de tela, mediante prévia solicitação 
(durante o período de inscrições).

3.4.3.1 o candidato deverá optar pela utilização de um dos 
softwares disponíveis: dos Vox, ou nVdA ou zoomtext (ampliação ou 
leitura).

3.4.3.2 Na hipótese de serem verificados problemas técnicos 
no computador e/ou no software mencionados no item 3.4.3.1, será 
disponibilizado ao candidato, fiscal ledor para leitura de sua prova.

3.4.4 o candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com 
o especificado no item 3.4 e que não tenha indicado, no ato da inscrição, 
se deseja concorrer às vagas reservadas a candidatos com deficiência, 
será considerado automaticamente candidato com deficiência.

3.4.4.1 na ausência do envio do Laudo médico ou no caso do 
envio de outros documentos/exames que não constem as informações 
descritas na letra “a” deste item, o requerimento de inscrição será 
processado como de candidato sem deficiência, mesmo que declarada 
tal condição; sem prejuízo, às condições especiais indispensáveis para 
a realização da prova.

3.5 os candidatos que, dentro do prazo do período das 
inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados no item 3.4 
e seus subitens serão considerados como sem deficiência, bem como 
poderão não ter as condições especiais atendidas.

3.5.1 Apenas o envio do laudo médico, sem a descrição expressa 
da condição especial, não é suficiente para a concessão de atendimento 
especial.

3.5.2 no dia 09/02/2018 serão publicadas, no site da fundação 
carlos chagas (www.concursosfcc.com.br), a lista contendo o deferimento 
das condições especiais solicitadas, bem como a relação dos candidatos 
que concorrerão às vagas reservadas. 

3.5.2.1 considerar-se-á válido o laudo médico que estiver de 
acordo com a letra “a”, item 3.4 deste capítulo.

3.5.2.2 o candidato cujo laudo seja considerado inválido ou 
tenha a solicitação indeferida poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) 
dias úteis após a publicação indicada no item 3.5.2, vedada a juntada de 
documentos.

3.6 no ato da inscrição o candidato com deficiência deverá 
declarar estar ciente das atribuições do cargo pretendido e que, no caso 
de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas 
atribuições, para fins de habilitação, durante o estágio probatório.

3.7 O candidato com deficiência deverá declarar, quando da 
inscrição, se deseja concorrer às vagas reservadas a pessoas com 
deficiência. 

3.7.1 O candidato com deficiência que desejar concorrer às 
vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá encaminhar Laudo 
médico, de acordo com o item 3.4 deste capítulo.

3.8 O candidato com deficiência que não realizar a inscrição 
conforme instruções constantes deste capítulo não poderá impetrar 
recurso administrativo em favor de sua condição.

3.9 O candidato com deficiência, se classificado na forma 
deste Edital, além de figurar na lista de classificação geral, caso obtenha 
a pontuação necessária para tanto, terá seu nome constante da lista 
específica de pessoas com deficiência.

3.10 O candidato com deficiência aprovado no Concurso de 
que trata este Edital, quando convocado, deverá submeter-se à avaliação 
a ser realizada por equipe multiprofissional indicada pela Fundação 
Carlos Chagas, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na 
previsão da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 
da organização das nações Unidas (decreto Legislativo nº 186/2008 e 
decreto nº 6.949/2009), com os artigos 3º e 4º, do decreto nº 3.298/1999, 
da súmula 377 do superior tribunal de Justiça - stJ e do decreto federal 
nº 8.368/2014, observadas as seguintes disposições:

3.10.1 Para a avaliação, o candidato com deficiência deverá 
apresentar documento de identidade original e Laudo médico (original ou 
cópia autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores 
à referida avaliação, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças - CID, a provável causa da deficiência, contendo 
a assinatura e o carimbo do número do crm do médico responsável 
por sua emissão, bem como apresentar os exames necessários para 
comprovação da deficiência declarada.

3.10.2 A avaliação de que trata este item será realizada por 
equipe prevista pelo artigo 43 do decreto federal nº 3.298/1999 e suas 
alterações, e terá caráter terminativo. 

3.10.3 não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato com deficiência 
à avaliação de que trata o item 3.10.

3.10.4 Será eliminado da lista de candidatos com deficiência 
aquele cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição não for 
constatada na forma da convenção sobre os direitos da Pessoa com 
Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo nº 
186/2008 e decreto nº 6.949/2009) c.c. os artigos 3º e 4º, do decreto 
nº 3.298/1999, da súmula 377 do superior tribunal de Justiça - stJ e do 
decreto federal nº 8.368/2014, devendo o candidato permanecer apenas 
na lista de classificação geral, desde que tenha obtido classificação nos 
termos do capítulo 6 deste Edital.

3.10.4.1 o candidato será eliminado do certame, na hipótese 
de não ter sido classificado conforme o estabelecido no Capítulo 6 deste 
Edital.

3.11 As vagas definidas no Capítulo 1 deste Edital que não 
forem providas por falta de candidatos com deficiência, por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem específica, serão 
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem 
classificatória.

3.12 A não observância, pelo candidato, de qualquer das 
disposições deste capítulo, implicará a perda do direito à nomeação para 
as vagas reservadas às pessoas com deficiência.

3.13 O candidato com deficiência, depois de nomeado, será 
acompanhado por Equipe Multiprofissional, que avaliará a compatibilidade 
entre as atribuições do Cargo e a sua deficiência durante o estágio 
probatório.

3.14 Será exonerado o candidato com deficiência que, no 
decorrer do estágio probatório, tiver verificada a incompatibilidade de sua 
deficiência com as atribuições do Cargo.

3.15 o laudo médico apresentado terá validade somente para 
este concurso Público e não será devolvido.
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3.16 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi 
aprovado, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por 
invalidez.

4. dAs fAsEs E dAs ProVAs 

4.1 o concurso compreenderá as fases/provas, disciplinas das 
provas, número de questões, duração das provas e caráter constantes 
no quadro a seguir:

fases/Provas disciplinas das Provas número de 
Questões

duração 
das 

Provas
caráter

1ª fase - 
Prova objetiva

direito constitucional 
direito Administrativo 
direito civil 
direito Processual civil 
direito Penal 
direito Processual Penal 
direito financeiro e tributário
direito do trabalho 
direito Processual do trabalho
direitos difusos, coletivos e Individuais Homogêneos

15
15
10
15
5
5
10
5
5
15

5 horas Classificatório 
e Eliminatório

2ª fase - 
Prova Escrita

Prova dissertativa 1 Peça processual 1 peça 
processual

4 horas

(tarde)

Classificatório 
e Eliminatório

Prova dissertativa 2 Questões dissertativas 4 questões 
dissertativas

4 horas
(manhã)

Classificatório 
e Eliminatório

3ª Fase - Avaliação de Títulos Classificatório

4.2 A 1ª fase - Prova objetiva, conforme critérios estabelecidos 
no capítulo 5, constará de 100 (cem) questões objetivas de múltipla 
escolha, com cinco alternativas, e versará sobre as disciplinas expressas 
no item 4.1, deste capítulo, e no conteúdo Programático disposto no 
Anexo I deste Edital. 

4.3 A 2ª fase - Prova Escrita, conforme critérios estabelecidos 
no capítulo 6, constará de duas Provas dissertativas (Provas 1 e 2), e 
versará sobre as disciplinas expressas no item 4.1, deste capítulo, e no 
conteúdo Programático disposto no Anexo I deste Edital.

4.4 na 3ª fase, serão avaliados os títulos dos candidatos 
habilitados na 2ª fase - Prova Escrita, conforme critério disposto no 
capítulo 9 deste Edital.

5. dA PrImEIrA fAsE - ProVA obJEtIVA 

5.1 A Prova Objetiva, de caráter classificatório e habilitatório, 
com duração de 5 (cinco) horas, constará de 100 (cem) questões objetivas 
de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma. cada questão da 
prova poderá avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento 
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, com o intuito 
de valorizar a capacidade de raciocínio e contemplar mais de um objeto 
de avaliação. 

5.2 A Prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 
(cem).

5.3 na 1ª fase - Prova objetiva considerar-se-á habilitado o 
candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos. 

5.4 o candidato não habilitado na 1ª fase - Prova objetiva será 
excluído do concurso Público.

6. dA sEGUndA fAsE - ProVA EscrItA

6.1 Classificar-se-ão e serão convocados para a 2ª Fase - Prova 
Escrita os candidatos habilitados na 1ª fase - Prova objetiva, conforme 
critérios estabelecidos no capítulo V, que obtiverem as 80 (oitenta) 
melhores notas e os empatados na última posição, além de todos os 
candidatos com deficiência, inscritos em conformidade com Capítulo III 
e habilitados na forma do capítulo 5, deste Edital.

6.1.1 os candidatos não convocados para a segunda Etapa - 
Prova Escrita serão excluídos do concurso.

6.2 A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será 
composta de duas Provas dissertativas (Prova 1 e Prova 2), contendo, na 
Prova 1 uma peça processual e na Prova 2 quatro questões dissertativas. 
As Provas 1 e 2 relacionar-se-ão às disciplinas expressas no item 4.1, 
Capítulo 4, e no Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos 
constante do Anexo I, deste Edital. 

6.3 As Provas 1 e 2 serão aplicadas em dias distintos, com 
duração de 4 horas cada uma delas.

6.4 A Prova Escrita, composta pelas Provas dissertativas 1 e 
2, será avaliada em conformidade com os seguintes critérios, em estreita 
correlação: o domínio técnico do conteúdo, a correção gramatical e 
a adequação vocabular, tendo em vista os mecanismos básicos de 
constituição do vernáculo, os procedimentos de coesão e argumentação, 
e a precisão da linguagem jurídica.

6.4.1 A Prova dissertativa (Prova 1 e Prova 2) valerá 100 (cem) 
pontos, atribuindo-se 10 (dez) pontos a cada questão e 60 (sessenta) 
pontos à peça processual. A nota final da Prova Escrita será igual à soma 
das notas obtidas pelo candidato nas Provas 1 e 2.

6.5 será considerado habilitado na 2ª fase - Prova Escrita o 
candidato que obtiver, simultaneamente:

6.5.1 nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) na 
Prova 1, e

6.5.2 nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) na 
Prova 2.

6.6 na Prova Escrita (Provas 1 e 2), o candidato poderá 
consultar a constituição federal e demais legislações (“lei seca”), 
desacompanhadas de quaisquer anotações ou comentários, podendo 
consultar, também, súmulas, sem comentários ou anotações. o material 
de consulta será submetido à inspeção, antes ou durante a realização da 
prova, por Comissão especialmente a esse fim designada.

6.7 na avaliação, será atribuída nota zero à Prova Escrita que:

a) for assinada fora do local apropriado;

b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva, qualquer tipo 
de sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato 
(por exemplo: assinatura, traços, desenhos, rabiscos etc.);

c) estiver em branco;

d) apresentar abordagem incorreta do conteúdo solicitado;

e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

f) fugir ao tema proposto.

6.8 na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião 
da avaliação do desempenho na Prova Escrita, a que se refere este 
Capítulo, os candidatos devem usar as normas ortográficas em vigor a 
partir de 1º de janeiro de 2016, implementadas pelo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

6.9 Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato 
será considerado na correção pela banca Examinadora. 

6.10 o candidato não habilitado na Prova Escrita, em 
conformidade com o item 5.1, subitens 5.2 e 5.3, será excluído do 
concurso.

6.11 A grade de correção contendo a resposta esperada pela 
banca Examinadora, a resposta apresentada pelo candidato e a pontuação 
por ele obtida, segundo os critérios estabelecidos, serão divulgados por 
ocasião da Vista da Prova Escrita. 

7. dA PrEstAçÃo dAs ProVAs

7.1 As provas, de todas as fases, realizar-se-ão na cidade de 
Palmas/to. 

7.2 As aplicações das Provas estão previstas para: 

a) 1ª fase - Prova objetiva: dia 04/03/2018 no período da 
manhã; 

b) 2ª fase - Provas Escritas

b.1) Primeira Prova Escrita: dia 28/04/2018 (sábado), no período 
da tarde; 

b.2) segunda Prova Escrita: dia 29/04/2018 (domingo), no 
período da manhã;

c) 3ª Fase: Prova de Títulos: a ser definida oportunamente. 

7.3 A Procuradoria-Geral do Estado do tocantins fará publicar 
no Diário Oficial do Estado (www.diariooficial.to.gov.br), no site www.
concursosfcc.com.br a relação dos candidatos que tiverem sua inscrição 
provisória deferida, indicando data, horário e local da realização da 1ª 
fase (Prova objetiva). 



Ano XXIX - EstAdo do tocAntIns, tErçA-fEIrA, 19 dE dEzEmbro dE 20175.014DIÁRIO OFICIAL   No16

7.4 A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da 
disponibilidade de locais adequados à sua realização.

7.4.1 caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de 
lugares adequados existentes nos colégios localizados na cidade indicada 
no item 7.1 deste capítulo, a fundação carlos chagas reserva-se o 
direito de alocá-los em cidade próxima à determinada para aplicação das 
provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte 
e alojamento desses candidatos.

7.4.2 Havendo alteração da data prevista, as provas somente 
poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados.

7.5 A confirmação da data e as informações sobre horários 
para a realização das provas serão divulgadas oportunamente por meio 
de Edital de Convocação para Provas, a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado do tocantins e no site da fundação carlos chagas: www.
concursosfcc.com.br.

7.5.1 o candidato receberá cartão Informativo por e-mail (a ser 
enviado pela fundação carlos chagas) no endereço eletrônico informado 
no ato da inscrição. no referido cartão, serão indicados a data, os horários 
e os locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade 
do candidato a manutenção e atualização de seu endereço eletrônico.

7.5.1.1 não serão encaminhados cartões Informativos de 
candidatos cujo endereço eletrônico informado no formulário de Inscrição 
esteja incompleto ou incorreto.

7.5.1.2 A fundação carlos chagas e a Procuradoria-Geral do 
Estado não se responsabilizam por informações de endereço incorretas, 
incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causada 
por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no provedor de acesso 
do candidato tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, 
eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, 
sendo aconselhável sempre consultar o site da fundação carlos chagas 
para verificar as informações que lhe são pertinentes.

7.5.2 A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente 
informativa. O candidato deverá acompanhar no Diário Oficial do Estado 
a publicação do Edital de convocação para Provas.

7.5.2.1 o envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, 
ainda que extraviada ou por qualquer motivo não recebida, não desobriga 
o candidato do dever de consultar o Edital de convocação para Provas.

7.6 o candidato que não receber o cartão Informativo até o 
3º (terceiro) dia que antecede a aplicação das provas ou em havendo 
dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá 
entrar em contato com o serviço de Atendimento ao candidato - sAc da 
fundação carlos chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda 
a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de brasília), ou consultar 
o site da fundação carlos chagas (www.concursosfcc.com.br). 

7.7 Ao candidato só será permitida a realização das provas na 
respectiva data, local e horário constantes no Edital de convocação para 
a realização das respectivas Provas, no site da fundação carlos chagas 
e no cartão Informativo.

7.8 Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão 
Informativo enviado ao candidato, ou erros observados nos documentos 
impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas, 
quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de 
nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos 
por meio do site da fundação carlos chagas (www.concursosfcc.com.
br), de acordo com as instruções constantes da página do concurso, até 
o terceiro dia útil após a aplicação da 1ª fase: Prova objetiva.

7.8.1 o link para correção de cadastro será disponibilizado no 
primeiro dia útil após a aplicação da 1ª fase - Prova objetiva.

7.8.2 o candidato que não solicitar as correções dos dados 
pessoais nos termos do item 7.8 deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão.

7.9 caso haja inexatidão na informação relativa à opção por 
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato 
deverá entrar em contato com o serviço de Atendimento ao candidato - 
sAc da fundação carlos chagas com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência da data de realização das provas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388 de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas, 
horário de brasília.

7.9.1 o candidato que não entrar em contato com o sAc no 
prazo mencionado será o exclusivo responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão.

7.10 somente será admitido à sala de provas o candidato que 
estiver portando documento de identidade original que bem o identifique, 
como: carteiras e/ou cédulas de Identidade expedidas por secretarias 
de segurança Pública, secretarias de Justiça, pelas forças Armadas, 
pela Polícia militar, pelo ministério das relações Exteriores; cédula de 
Identidade para Estrangeiros; cédulas de Identidade fornecidas por 
Órgãos Públicos ou conselhos de classe que, por força de Lei federal, 
valem como documento de identidade, como por exemplo, as da oAb, 
CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira 
de trabalho e Previdência social, carteira nacional de Habilitação (com 
fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais 
do ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público 
que, por lei federal, valham como identidade.

7.10.1 não serão aceitos como documentos de identidade: 
certidões de nascimento, cPf, títulos eleitorais, carteira nacional de 
habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 
valor de identidade.

7.10.2 os documentos deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.

7.10.3 caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, 
no dia de realização das provas, documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) 
dias, sendo então submetido a identificação especial, compreendendo 
coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio.

7.10.4 A identificação especial será exigida, também, do 
candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à 
fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou 
à própria identificação.

7.11 não haverá segunda chamada ou repetição de prova.

7.11.1 o candidato não poderá a legar  quaisquer 
desconhecimentos sobre a realização da prova como justificativa de 
sua ausência.

7.11.2 o não comparecimento às provas, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua 
eliminação do concurso Público.

7.12 objetivando garantir a lisura e a idoneidade do concurso 
Público - o que é de interesse público e, em especial, dos próprios 
candidatos - bem como sua autenticidade, será solicitado aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a transcrição da frase contida nas 
instruções da capa do caderno de Questões para a folha de respostas, 
para posterior exame grafotécnico.

7.12.1 na impossibilidade, devidamente justificada, de 
transcrição da cópia manuscrita da frase, o candidato deverá apor sua 
assinatura, em campo específico, por três vezes.

7.12.2 Poderá ser excluído do concurso Público o candidato 
que recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do 
caderno de questões.

7.12.2.1 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato 
em sua folha de respostas visam atender ao disposto no subitem 12.5, 
capítulo 12 deste Edital.

7.13 Para a 1ª fase - Prova objetiva, o único documento válido 
para a correção da prova é a folha de respostas cujo preenchimento 
será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno 
de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

7.13.1 não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá 
ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.

7.13.2 os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente 
na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.

7.13.3 não serão computadas questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
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7.14 o candidato deverá comparecer ao local de realização das 
provas munido de caneta esferográfica de material transparente (tinta preta 
ou azul), além da documentação indicada no item 7.10 deste capítulo.

7.14.1 o candidato deverá preencher os alvéolos, na folha 
de Respostas da 1ª Fase - Prova Objetiva, com caneta esferográfica de 
material transparente, somente de tinta preta ou azul.

7.15 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da 
sala o caderno de questões e a folha de respostas personalizada.

7.15.1 o candidato poderá anotar suas respostas em meio 
autorizado pela fundação carlos chagas, o qual será informado durante 
a aplicação das provas.

7.16 salvo em caso de candidato que tenha solicitado 
atendimento diferenciado para a realização das provas, a 2ª fase - Provas 
Escritas deverão ser feitas pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, 
com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul, 
não sendo permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas.

7.16.1 no caso de auxílio para transcrição das provas será 
designado um fiscal devidamente treinado para essa finalidade.

7.16.2 somente quando devidamente autorizado, o candidato 
deverá ditar todo o seu texto das Provas Escritas ao fiscal, especificando 
oralmente, ou seja, soletrando a grafia das palavras e todos os sinais 
gráficos de pontuação. 

7.17 durante a realização da 1ª fase - Prova objetiva não 
será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações.

7.18 o candidato deverá conferir os seus dados pessoais 
impressos nas folhas de respostas, em especial seu nome, número de 
inscrição e número do documento de identidade.

7.19 motivarão a eliminação do candidato do concurso Público, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla 
a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao 
concurso, aos comunicados, às Instruções ao candidato ou às Instruções 
constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a 
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.

7.19.1 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar 
as orelhas totalmente descobertas, à observação dos fiscais de sala, 
durante a realização das provas.

7.19.2 não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca 
texto ou borracha.

7.20 será excluído do concurso Público o candidato que:

a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo 
qualquer tolerância;

b) apresentar-se em local diferente daquele constante na 
convocação oficial;

c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;

d) não apresentar documento que bem o identifique;

e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do 
fiscal;

f) ausentar-se do local de provas antes de decorridas 4 horas do 
tempo de prova da 1ª fase-Prova objetiva e 3 horas do tempo de prova 
da 2ª fase - Provas Escritas;

g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não o autorizado 
pela fundação carlos chagas no dia da aplicação das provas;

h) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas, 
caderno de Questões ou outros materiais não permitidos;

i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;

j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;

k) não devolver integralmente o material recebido;

l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou 
utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido ou máquina 
calculadora ou similar;

m) estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer 
tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, 
tablets, smartphones ou outros equipamentos similares), bem como 
protetores auriculares e fones de ouvido;

n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido.

o) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da 
capa do caderno de questões para posterior exame grafotécnico

7.21 o candidato ao ingressar no local de realização das provas, 
deverá manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua 
posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso. 

7.21.1 recomenda-se ao candidato, no dia da realização 
da prova, não levar nenhum dos aparelhos indicados nas alíneas “l” e 
“m”. caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos 
eletrônicos, estes deverão ser acondicionados, no momento da 
identificação, em embalagem específica a ser fornecida pela Fundação 
Carlos Chagas exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem, 
lacrada, permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação 
da prova.

7.21.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias 
dos celulares, garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do 
despertador caso esteja ativado.

7.22 será excluído do concurso, o candidato que estiver 
utilizando ou portando em seu bolso os aparelhos eletrônicos indicados 
nas alíneas “l” e “m”, item 7.20 deste capítulo, após o procedimento 
estabelecido no subitem 7.21.1 deste capítulo.

7.23 os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: 
bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares e óculos escuros, 
serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde 
deverão permanecer até o término da prova.

7.23.1 A fundação carlos chagas e a Procuradoria-Geral do 
Estado do tocantins não se responsabilizarão por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de 
realização das provas, nem por danos neles causados.

7.24 no dia da realização das provas, na hipótese de o nome do 
candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova 
indicados no cartão Informativo, a fundação carlos chagas procederá 
à inclusão do candidato, desde que apresente o boleto bancário com 
comprovação de pagamento, mediante preenchimento de formulário 
específico.

7.24.1 A inclusão de que trata o item 7.24 será realizada de 
forma condicional e será analisada pela fundação carlos chagas, no 
Julgamento da 1ª Fase - Prova Objetiva, com o intuito de verificar a 
pertinência da referida inscrição.

7.24.2 constatada a improcedência da inscrição, essa será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente 
de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes.

7.25 Por medida de segurança do certame poderão ser 
utilizados, a qualquer momento, detectores de metais nas salas de 
prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local 
de prova.

7.26 distribuídos os cadernos de Questões aos candidatos e, 
na hipótese de se verificarem falhas de impressão, o Coordenador do 
colégio, antes do início da prova, diligenciará no sentido de:

a) substituir os cadernos de Questões defeituosos;

b) em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida 
substituição, procederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, 
para tanto, um caderno de Questões completo;

7.26.1 se a ocorrência verificar-se após o início da prova, a 
fundação carlos chagas, estabelecerá prazo para reposição do tempo 
usado para regularização do caderno.
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7.27 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo 
para que os candidatos possam acompanhar o tempo de prova.

7.28 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no 
momento de romper-se o lacre das caixas de provas mediante termo formal 
e na presença de 3 (três) candidatos nos locais de realização das provas.

7.29 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato 
utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato será 
automaticamente eliminado do concurso.

7.30 não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo 
previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do 
candidato da sala de prova.

7.31 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora 
do local, data e horário determinados.

7.32 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos 
autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares dos cadernos de 
Questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, 
mesmo após o encerramento do concurso. o candidato deverá consultar o 
cronograma de Provas e Publicações (Anexo II), para tomar conhecimento 
da(s) data(s) prevista(s) para divulgação das questões da 1ª fase - Prova 
objetiva, dos gabaritos e/ou dos resultados.

7.32.1 As questões da 1ª fase - Prova objetiva ficarão 
disponíveis no site www.concursosfcc.com.br até o último dia para 
interposição de recursos referentes ao resultado da 1ª fase - Prova 
objetiva.

8. dA InscrIçÃo dEfInItIVA

8.1 os candidatos aprovados na 2ª fase - Provas Escritas, 
deverão dirigir seus requerimentos de Inscrição Definitiva, como condição 
de permanência no certame, ao Presidente da comissão, na sede 
da Procuradoria-Geral do Estado do tocantins, situada na Praça dos 
Girassois, Esplanada das secretarias, centro, - Palmas/to, no período 
definido no Edital de Convocação específico para essa inscrição.

8.2 o candidato deverá instruir o seu requerimento apresentando 
os seguintes documentos: 

a) cópia autenticada da cédula de identidade expedida por 
órgão oficial de identificação no território nacional, comprobatória de ser o 
candidato brasileiro nato ou naturalizado, ou de nacionalidade portuguesa, 
em condição de igualdade de direitos com os brasileiros, na forma do 
artigo 12, § 1º, da constituição federal; 

b) cópia autenticada do diploma registrado de bacharel em 
direito ou certidão de colação de grau em direito, expedida por instituição 
de ensino oficial ou devidamente reconhecida, com prova das providências 
adotadas para a expedição do diploma e registro correspondente; 

c) Cópia autenticada do certificado de reservista ou documento 
equivalente, que comprove a quitação com o serviço militar, para os 
candidatos do sexo masculino; 

d) certidão de quitação das obrigações junto a Justiça Eleitoral, 
que comprove o gozo dos direitos políticos;

e) declaração de inexistência de antecedentes criminais; 

f) certidão negativa dos distribuidores cíveis das Justiças 
federal e Estadual das comarcas e seções Judiciárias onde o candidato 
tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; 

g) certidão comprobatória, positiva ou negativa, de aplicação 
de penalidade administrativa disciplinar, na hipótese de o candidato ser 
ou ter sido servidor público;

h) três fotos 3 x 4 com roupa escura em fundo claro;

i) se inscrito na ordem dos Advogados do brasil, certidão da 
seção em que estiver inscrito o candidato, de não haver sofrido penalidade 
decorrente do exercício da advocacia;

8.3 o candidato poderá apresentar as documentações 
constantes do item 8.2, deste capítulo, por meio de procurador, desde 
que este apresente instrumento de mandato, sem necessidade de firma 
reconhecida, contendo poderes e finalidade específicos para o ato.

8.4 A não apresentação de quaisquer documentos ou a 
desconformidade com as declarações exigidas no presente Edital 
importará em insubsistência da inscrição definitiva, nulidade de aprovação 
e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções aplicáveis à 
falsidade ideológica (código Penal, art. 299).

8.5 o Presidente da comissão do concurso fará publicar no 
Diário Oficial do Estado do Tocantins (https://www.diariooficial.to.gov.br), 
a relação de inscrições que foram indeferidas.

8.6 Encerrado o prazo recursal ou julgado os recursos 
provenientes da publicação referida no item anterior, o Presidente da 
comissão do concurso fará publicar no diário Oficial do Estado do 
tocantins (https://www.diariooficial.to.gov.br), a relação dos candidatos 
cuja inscrição definitiva foi deferida.

8.7 A inscrição, provisória ou definitiva, será cancelada em 
qualquer fase se verificado pela comissão do concurso desatendimento 
de exigência legal ou constatada a ocorrência de erro ou fraude na 
obtenção dos documentos apresentados.

8.7.1 o cancelamento da inscrição determinará a anulação 
automática de todos os atos dela decorrentes.

8.7.2 será dada publicidade ao cancelamento da inscrição, 
podendo o candidato interessado conhecer as razões que determinaram 
este fato.

8.8 o candidato que fizer declaração falsa terá a Inscrição 
Definitiva cancelada, ficando sujeito às cominações legais. 

9. dA 3ª fAsE - ProVA dE tÍtULos

9.1 o candidato deverá apresentar os títulos previstos no item 
9.3 deste capítulo e os respectivos documentos comprobatórios em 
período a ser informado em edital específico.

a) serão analisados somente os títulos dos candidatos cujas 
inscrições definitivas forem deferidas.

9.2 A atribuição de pontuação aos títulos servirá apenas para 
efeito de classificação final dos candidatos. 

9.3 os títulos a serem considerados são os constantes do 
Quadro a seguir, limitados ao valor máximo de 04 (quatro) pontos, sendo 
desconsiderados os demais.

QUAdro dE AtrIbUIçÃo dE Pontos PArA A AVALIAçÃo dE tÍtULos

ALÍnEA tÍtULo VALor 
UnItÁrIo

VALor 
mÁXImo

A

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão 
de curso de Pós-Graduação “stricto sensu”, em nível de doutorado em 
direito, acompanhado do Histórico Escolar. reconhecido pelo ministério 
da Educação.

2,0 2,0

b

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão 
de curso de Pós-Graduação “stricto sensu”, em nível de mestrado em 
direito, acompanhado do Histórico Escolar. reconhecido pelo ministério 
da Educação.

1,5 1,5

c

Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação “lato sensu”, em 
nível de especialização, MBA e LLM, na área jurídica, com carga horária 
mínima de 360 horas, acompanhado do Histórico Escolar onde constem 
disciplinas cursadas e respectiva carga horária. 

0,5 0,5

totAL mÁXImo dE Pontos 4,0

9.4 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado 
na alínea “c”, do Quadro, o candidato deverá comprovar que o curso 
de especialização foi realizado de acordo com as normas do conselho 
nacional de Educação.

9.5 não serão aceitos protocolos de documentos, de certidões, 
de diplomas ou de declarações, os quais devem ser apresentados em 
cópia autenticada por tabelionato.

9.6 os documentos e diplomas relacionados a cursos realizados 
no exterior somente serão considerados quando vertidos para o português, 
por tradutor oficial, e reconhecidos segundo a legislação própria.

9.7 cada título será considerado e avaliado uma única vez, 
situação em que fica vedada a cumulatividade de créditos.

9.8 os títulos a serem avaliados deverão ser encaminhados:

a) em fotocópias autenticadas e discriminadas em relação 
específica, sem rasuras ou emendas, identificada com o nome completo 
do candidato, assinatura e número do documento de identidade;
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b) por meio de sEdEX ou Aviso de recebimento (Ar) à 
fundação carlos chagas (A/c coordenação de Execução de Projetos - 
ref: títulos/PGE-to - Av. Prof. francisco morato, 1565 - Jardim Guedala 
- são Paulo - sP - cEP 05513-900).

9.9 não serão aceitos títulos encaminhados por fax, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio que não o especificado no item anterior. 

9.10 A avaliação dos títulos será feita pela fundação carlos 
Chagas e o seu resultado será publicado no Diário Oficial do Estado do 
tocantins (https://www.diariooficial.to.gov.br), e divulgado no endereço 
eletrônico da fundação carlos chagas (www.concursosfcc.com.br).

9.11 A pontuação dos títulos, referentes ao Quadro deste 
capítulo, resultará do somatório dos pontos dos fatores computados para 
esse fim, até o limite de 4,00 (quatro) pontos, e a parcela excedente desse 
limite deverá ser desconsiderada para todos os efeitos.

9.12 não serão recebidos títulos ou documentos comprobatórios, 
apresentados fora do prazo estabelecido neste edital ou em desacordo 
com o disposto neste capítulo. 

9.13 todos os documentos referentes aos títulos não retirados 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias da homologação final do processo 
do concurso poderão ser inutilizados pela Procuradoria-Geral do Estado 
do tocantins, salvo se houver pendência judicial.

9.14 comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção dos títulos, o candidato terá anulada a respectiva 
pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, será excluído do concurso.

9.15 receberá nota zero o candidato que não entregar título na 
forma, prazo e local estabelecidos.

10. dA cLAssIfIcAçÃo

10.1 A nota final dos candidatos habilitados será igual ao 
somatório das notas obtidas na 1ª fase - Prova objetiva e 2ª fase - Provas 
Escritas, acrescida dos pontos atribuídos aos títulos, em conformidade, 
respectivamente, com os capítulos 5, 6, e 9 deste Edital.

10.2 Os candidatos habilitados serão classificados por ordem 
decrescente da nota final. 

10.3 Na hipótese de igualdade de nota final, prevalecerá, após 
observância do Parágrafo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/03 (Lei 
do Idoso), considerada, para esse fim, a data limite de correção dos 
dados cadastrais estabelecida no item 7.8 do capítulo 7 deste Edital, 
sucessivamente, o candidato que tiver: 

a) obtido maior nota na 2ª Etapa - Provas Escritas; 

b) obtido maior número de acertos na 1ª Etapa - Prova objetiva;

c) tiver maior idade; 

d) tiver exercido efetivamente a função de jurado, nos termos do 
art. 440 do código de Processo Penal, no período compreendido entre a 
data de entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008 e a data de término das 
inscrições para este concurso.

10.4 serão publicadas duas listagens de candidatos aprovados 
no concurso público, em ordem de classificatória: 

a) a primeira, uma listagem geral contendo a relação de todos 
os candidatos, inclusive dos candidatos com deficiência, caso tenham 
obtido a pontuação necessária para tanto;

b) a segunda, somente a pontuação dos candidatos com 
deficiência.

10.4 não havendo candidatos aprovados para as vagas 
reservadas às pessoas com deficiência ou negros, estas serão 
preenchidas por candidato classificado na listagem geral, com rigorosa 
observância da ordem classificatória.

11. dos rEcUrsos

11.1 será admitido recurso quanto:

a) ao indeferimento do requerimento de isenção de pagamento 
do valor da inscrição;

b) ao indeferimento da condição de candidato com deficiência 
e/ou solicitação especial;

c) à aplicação das Provas da 1ª e 2ª fases; 

d) às questões e gabaritos das provas; 

e) à vista da folha de respostas das Provas objetiva e Escritas;

f) ao indeferimento da inscrição definitiva;

g) à avaliação dos títulos;

h) ao resultado das provas.

11.2 os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como 
termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido.

11.2.1 somente serão considerados os recursos interpostos no 
prazo estipulado para a fase a que se referem. 

11.2.2 não serão aceitos os recursos interpostos em prazo 
destinado a evento diverso do questionado.

11.3 os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela 
Internet, no site da fundação carlos chagas (www.concursosfcc.com.br), 
de acordo com as instruções constantes na página do concurso Público.

11.3.1 somente serão apreciados os recursos interpostos e 
transmitidos conforme as instruções contidas neste Edital e no site da 
fundação carlos chagas.

11.3.2 A fundação carlos chagas e a Procuradoria-Geral do 
Estado do tocantins não se responsabilizam por recursos não recebidos 
por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.

11.4 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em 
seu pleito.

11.5 não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), 
telegrama, e-mail ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.

11.6 será concedida vista da folha de respostas da 1ª fase - 
Prova objetiva a todos os candidatos que realizaram prova, no período 
recursal referente ao resultado preliminar das Provas.

11.7 será concedida Vista da 2ª fase - Provas Escritas a todos 
os candidatos que realizarem as provas.

11.8 A vista da folha de respostas das Provas objetiva 
e Escritas será realizada no site da fundação carlos chagas www.
concursosfcc.com.br, em data e horário a serem oportunamente 
divulgados. As instruções para a vista de prova estarão disponíveis no 
site da fundação carlos chagas.

11.9 A banca Examinadora constitui última instância para 
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais.

11.10 o gabarito divulgado poderá ser alterado, em função 
dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de acordo com o 
gabarito oficial definitivo.

11.11 na 1ª fase - Prova objetiva, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) 
questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de 
recurso.

11.12 no que se refere à 2ª fase - Provas Escritas, a pontuação 
e/ou classificação apresentada nos resultados preliminares poderão sofrer 
alterações em função do julgamento de recursos interpostos, podendo 
haver exclusão ou inclusão de candidatos.

11.13 na ocorrência do disposto nos itens 10, 11 e 12 e/ou 
em caso de provimento de recurso, poderá ocorrer a classificação/
desclassificação do candidato que obtiver, ou não, a nota mínima exigida 
para a prova.

11.14 serão indeferidos os recursos:

a) cujo teor desrespeite a banca Examinadora;

b) que estejam em desacordo com as especificações contidas 
neste capítulo;
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c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;

d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, 
incoerente ou os intempestivos;

e) encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais 
online”.

11.15 No espaço reservado às razões do recurso fica VEDADA 
QUALQUEr IdEntIfIcAçÃo (nome do candidato ou qualquer outro meio 
que o identifique), sob pena de não conhecimento do recurso.

11.16 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada 
evento referido no item 11.1 deste capítulo, devidamente fundamentado, 
sendo desconsiderado recurso de igual teor.

11.17 As respostas de todos os recursos, quer procedentes ou 
improcedentes, serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos 
inscritos no concurso por meio do site da fundação carlos chagas 
www.concursosfcc.com.br, não tendo qualquer caráter didático e ficarão 
disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.

12. dA PossE

12.1 o ingresso na carreira de Procurador do Estado do 
Tocantins é privativo de advogado com inscrição definitiva na Ordem dos 
Advogados do brasil.

12.1.1 A prova da inscrição como Advogado na ordem dos 
Advogados do brasil deverá ser feita no ato da posse.

12.2 os Procuradores do Estado nomeados serão empossados 
pelo Procurador-Geral do Estado, em sessão solene do conselho de 
Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado, mediante assinatura do 
termo de compromisso. 

12.2.1 É de 30 (trinta dias), contados da publicação do ato de 
nomeação no Diário Oficial do Estado (https://www.diariooficial.to.gov.br), 
o prazo para a posse do Procurador do Estado.

12.2.2 o prazo de que trata o subitem anterior poderá ser 
prorrogado por igual período, de ofício, a critério do Procurador-Geral, 
ou mediante requerimento escrito do interessado.

12.3 o Procurador do Estado empossado deverá entrar em 
exercício no prazo de 15 dias, a contar da data da posse, sob pena de 
decadência, tornando-se insubsistente o ato de provimento. 

12.3.1 o Procurador-Geral, se exigir o interesse do serviço 
público, poderá determinar que o Procurador do Estado entre em exercício 
imediatamente após a posse. 

12.4 o candidato aprovado que recusar a nomeação perderá o 
direito à ordem de classificação.

12.5 A Procuradoria-Geral do Estado do tocantins, no momento 
do recebimento dos documentos para a posse, afixará 1 (uma) foto 3x4 
do candidato no cartão de Autenticação digital - cAd e, na sequência, 
coletará a sua assinatura e a transcrição de frase, para posterior remessa 
à fundação carlos chagas, que emitirá um laudo técnico informando se 
o empossando é a mesma pessoa que realizou as provas do concurso. 

13. dAs dIsPosIçÕEs fInAIs

13.1 A inscrição provisória e a definitiva do candidato implicará 
o conhecimento das regras contidas neste Edital e a aceitação tácita das 
condições de participação do concurso, tais como se acham estabelecidas 
neste edital, nas normas pertinentes, bem como em eventual aditamento, 
comunicado e instruções específicas para realização do certame, acerca 
das quais não poderá alegar desconhecimento. 

13.2 A legislação que vier vigorar após a data de publicação 
deste Edital, bem como alterações em dispositivos de lei e atos normativos 
a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas do concurso. 

13.3 todos os cálculos de pontuação referentes ao julgamento 
dos candidatos serão realizados em duas casas decimais, arredondando-
se para cima sempre que a terceira casa decimal for igual ou maior que 
cinco. 

13.4 o concurso terá validade de 02 (dois) anos a contar da 
homologação do certame, podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, mediante ato do Procurador-Geral do Estado. 

13.5 todos os atos relativos ao presente concurso, convocações, 
avisos e comunicados serão publicados no Diário Oficial do Estado (https://
www.diariooficial.to.gov.br), e divulgados no site da fundação carlos 
chagas (www.concursosfcc.com.br). 

13.6 ficarão disponíveis o boletim de desempenho do candidato 
para consulta por meio do cPf e do número de inscrição do candidato, 
no endereço eletrônico da fundação carlos chagas (www.concursosfcc.
com.br), na data em que os resultados das provas forem publicados no 
Diário Oficial do Estado (https://www.diariooficial.to.gov.br). 

13.7 o acompanhamento das publicações, editais, avisos e 
comunicados referentes ao concurso Público é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. não serão prestadas por telefone informações 
relativas ao resultado do concurso Público. 

13.8 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados 
ou certidões relativos à habilitação, classificação ou nota de candidatos, 
valendo para tal fim o boletim de desempenho disponível no endereço 
eletrônico da fundação carlos chagas, conforme item 13.6 deste capítulo, 
e a publicação do Resultado Final e homologação no Diário Oficial do 
Estado (https://www.diariooficial.to.gov.br). 

13.9 Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, 
endereço, telefone para contato, sexo, data de nascimento etc.) 
constantes no formulário de Inscrição, o candidato deverá:

13.9.1 Efetuar a atualização dos dados pessoais até o terceiro 
dia útil após a aplicação das provas, conforme estabelecido no item 7.8 
do capítulo 7 deste Edital, por meio do site www.concursosfcc.com.br.

13.9.2 Após o prazo estabelecido no item 13.9.1 até a 
publicação do resultado final, o candidato deverá encaminhar a 
solicitação de atualização dos dados pessoais (endereço, telefone 
e e-mail), juntamente com a cópia do documento de Identidade e o 
comprovante de endereço atualizado, se for o caso, para o serviço 
de Atendimento ao candidato - sAc da fundação carlos chagas por 
meio do e-mail: sac@fcc.org.br.

13.9.3 Após a divulgação do resultado final do concurso, 
encaminhar requerimento da alteração para a Procuradoria-Geral 
do Estado do tocantins, Praça dos Girassois, s/n, Esplanada das 
secretarias - centro, cEP 77.001-002 - Palmas-to. 

13.9.4 As alterações nos dados pessoais quanto ao critério 
de desempate estabelecido no capítulo 10, item 10.3 e seus subitens, 
somente serão consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido 
no item 13.9.1 deste capítulo, por fazerem parte dos critérios de 
desempate dos candidatos.

13.10 É de responsabilidade do candidato manter seu 
endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados para viabilizar 
os contatos necessários, sob pena de perder o prazo de uma eventual 
consulta ou, quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, 
caso não seja localizado.

13.11 A Procuradoria-Geral do Estado do tocantins e a fundação 
carlos chagas não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 
candidato decorrentes de: 

a) endereço eletrônico errado ou não atualizado;

b) endereço residencial errado ou não atualizado; 

c) endereço de difícil acesso; 

d) correspondência devolvida pela Ect por razões diversas, 
decorrentes de informação errônea de endereço por parte do candidato; 

e) correspondência recebida por terceiros. 

13.12 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova 
e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos os atos 
relacionados ao concurso, quando constatada a omissão, declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar 
direito ou criar obrigação. 

13.12.1 comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas 
no item 13.12 deste capítulo, o candidato estará sujeito a responder por 
falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do código Penal. 

13.13 os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos 
para as Provas correspondentes, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso a ser publicado. 
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13.14 As despesas relativas à participação do candidato no 
concurso e à sua apresentação para posse e exercício correrão às 
expensas do próprio candidato. 

13.15 A Procuradoria-Geral do Estado do tocantins e a 
fundação carlos chagas não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso. 

13.16 o não atendimento pelo candidato das condições 
estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua eliminação 
do concurso Público. 

13.17 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, 
pela Procuradoria-Geral do Estado do tocantins e pela fundação carlos 
chagas, no que a cada um couber. 

Palmas-to, 19 de dezembro de 2017.

dra. Lívia ferraz tenório
Presidente da comissão de concurso

AnEXo I

contEÚdo ProGrAmÁtIco

observações: considerar-se-ão a legislação e as súmulas do 
supremo tribunal federal e do superior tribunal de Justiça, vigentes até 
a data da publicação do Edital de Abertura de Inscrições. A legislação 
com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como 
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não 
serão objetos de avaliação nas provas do certame.

conHEcImEntos EsPEcÍfIcos

dIrEIto constItUcIonAL 

1. o constitucionalismo. Evolução histórica do constitucionalismo 
brasileiro. 2. direito constitucional: conceito, objeto, fontes e relações 
com outros ramos do direito. 3. formação da constituição. Poder 
Constituinte: Originário e Derivado. Modificação informal da Constituição: 
mutações constitucionais e inconstitucionais. 4. constituição: conceito, 
concepções, classificação e elementos. 5. normas constitucionais: 
conceito, forma, conteúdo, finalidade, estrutura lógica, classificação, 
eficácia e aplicação. 6. Hermenêutica constitucional: especificidades, 
métodos de interpretação, princípios da interpretação. 7. controle de 
constitucionalidade: a supremacia da constituição; vício e sanção 
de inconstitucionalidade; origens e evolução histórica do controle; 
modalidades de controle; efeitos das decisões proferidas no âmbito do 
controle. Lei federal nº 9.868, de 10 de novembro de 1.999. Lei federal 
n 9.882, de 3 de dezembro de 1.999. Ação direta de constitucionalidade. 
Ação declaratória de constitucionalidade. Arguição de descumprimento 
de Preceito fundamental. controle de constitucionalidade em face 
da constituição Estadual. 8. Princípios constitucionais: conceito e 
aplicação. 8.1 Princípios constitucionais fundamentais; 8.2 objetivos e 
fundamentos do Estado brasileiro; 8.3 Princípios reitores das relações 
internacionais do brasil. 9. direitos e garantias fundamentais: conceito, 
evolução, características, funções, titularidade, destinatários e limites; 
9.1 direitos e deveres individuais e coletivos em espécie; 9.2 Proteção 
judicial dos direitos fundamentais: ações constitucionais; 9.3 direitos 
sociais; 9.4 direitos de nacionalidade; 9.5  direitos políticos; 9.6 Partidos 
políticos. 10. tratados e declarações internacionais na constituição 
federal; 10.1 tratados internacionais de proteção dos direitos humanos: 
formação, extinção e efeitos jurídicos; 10.2 Hierarquia, incorporação 
e efeito dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos 
no direito brasileiro. 11. organização política do Estado: 11.1 Estado 
federal: a) conceito, formação, evolução e características; b) federação 
brasileira: origem, formação, componentes, repartição de competências 
e intervenções federal e estadual; 11.2 da União, 11.3 dos Estados 
federados e constituição do Estado do tocantins; 11.4 dos municípios 
e das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 
11.5 do distrito federal e dos territórios. 12. organização administrativa 
do estado: a) Administração pública: disposições gerais; b) servidores 
públicos e militares da União, Estados e distrito federal: regime jurídico 
constitucional. 13. organização funcional do Estado: a) Princípio da 
separação dos poderes: essência, evolução e significado na atualidade; 
b) controles interorgânicos e compartilhamento funcional, funções típicas 
e atípicas de cada poder; 13.1 do Poder Legislativo: a) do congresso 
nacional e suas atribuições; b) da câmara dos deputados e suas 
atribuições; do senado federal e suas atribuições; c) dos deputados e 
senadores; d) das reuniões; e) das comissões; f) Processo legislativo; 
g) da Fiscalização financeira e orçamentária e Tribunal de Contas; 
13.2 do Poder Executivo: a) sistemas de governo: presidencialismo 

e parlamentarismo e suas características; b) Presidente e do Vice-
Presidente da república, Governadores e prefeitos: eleição, reeleição, 
perda do mandato, impedimento, substituição, sucessão, vacância, 
responsabilidades e atribuições; c) ministros de Estado; d) conselho da 
república e conselho de defesa nacional; 13.3 do Poder Judiciário: a) 
disposições gerais, funções, organização, competências e funcionamento 
; b) Estatuto constitucional da magistratura e seus princípios informativos; 
c) Garantias institucionais da função judicial; d) Precatórios; e) do supremo 
tribunal federal, do superior tribunal de Justiça, do superior tribunal 
do trabalho e dos tribunais de Justiça do Estado; f) súmula vinculante; 
Lei federal n 11.417,de 19 de dezembro de 2006 ; g) conselho nacional 
de Justiça; h) Princípio da inafastabilidade do controle judicial e atos 
políticos e interna corporis; i) Jurisprudência do supremo tribunal federal 
e do superior tribunal de Justiça. 14. funções essenciais da Justiça: a) 
ministério Público, defensoria Pública, Advocacia, Advocacia Pública; b) 
Procuradoria Geral do tocantins: atribuições, competência e organização; 
15. defesa do Estado e das instituições democráticas: a) Estado de 
defesa; b) Estado de sítio; c) forças armadas; d) segurança pública. 16. 
sistema tributário nacional: a) Princípios constitucionais tributários; b) 
Limitações constitucionais ao poder de tributar; c) Espécies tributárias; d) 
dos Impostos da União; dos impostos dos Estados e do distrito federal; 
dos Impostos dos municípios; d) da repartição de receitas tributárias. 
17. finanças públicas: a) normas gerais; b) dos orçamentos. 18. ordem 
econômica e financeira: a) Princípios gerais da atividade econômica; b) 
Atuação do Estado no domínio econômico; c) Política urbana; bases 
constitucionais do direito urbanístico; d) Política agrícola e fundiária e 
reforma agrária; e) Sistema financeiro nacional. 19. Ordem social: a) 
fundamento e objetivos; b) seguridade social; c) Previdência social; d) 
saúde; e) Assistência social; f) Educação, cultura e desporto; g) ciência, 
tecnologia e Inovação; h) comunicação social; i) meio ambiente; j) família, 
criança adolescente, jovem e idoso; k) Índios. 19. Ato das disposições 
constitucionais transitórias.

dIrEIto AdmInIstrAtIVo 

1. direito administrativo. conceito. fontes. Atividade 
Administrativa. Princípios. Poderes. regime jurídico administrativo. 
direito Administrativo e os demais ramos do direito. 2. organização 
do Estado. federalismo. Estado federal brasileiro. setores sociais. 
Interação e integração entre os setores sociais. Administração 
Pública. descentralização. desconcentração. Administração direta 
e Indireta. Órgãos Públicos. Entidades da Administração Indireta. 
organização administrativa do Estado do tocantins. 3. Ato administrativo. 
Conceito. Requisitos de validade. Atributos. Classificação. Eficácia. Ato 
administrativo em espécie. Procedimentos administrativos. Extinção do ato 
administrativo. 4. Improbidade Administrativa. Lei federal nº 8.429/92. 5. 
Serviço Público. Conceito. Classificação. Meios de prestação: a) Serviço 
centralizado, b) serviço descentralizado: terceirização, concessão, 
permissão, autorização, consórcios públicos - Lei federal nº 11.107/2005, 
parceria público-privada - Lei federal nº 11.079/2004. diretrizes do 
serviço público. direitos do usuário. 6. Agente público. conceito. regimes 
jurídicos. Aspectos constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. 
Investidura. remuneração. Aposentadoria. 7. Licitação e contrato 
administrativo. Lei federal nº 8.666/93 e alterações. Lei federal nº 
10.520/2002. 8. Bens públicos. Definição. Regime jurídico. Classificação. 
Afetação. desafetação. Aquisição. Administração. Uso. Utilização 
privada. Alienação. bem público em espécie. 9. Intervenção do Estado 
na propriedade. fundamentos. competência. formas de intervenção. 10. 
Atuação do Estado no domínio econômico. conceito. meios de atuação. 
11. responsabilidade civil da Administração pública. Evolução. teorias. 
Interpretação jurisprudencial atual. dano reparável. responsabilidade 
por atos jurisdicionais e legislativos. direito de regresso. Excludente da 
responsabilidade. 12. controle da administração pública. conceito. tipos 
de controle: a) controle administrativo, b) controle legislativo, c) controle 
judicial. 13. Processo administrativo. Princípios. Espécies. Lei federal nº 
9.784/99. 14. Lei complementar nº 20/1999 (Lei orgânica da PGE/to). 
15. Lei Estadual nº 1.818/2007 (Estatuto dos servidores Públicos civis 
do Estado do tocantins). 

dIrEIto cIVIL 

1. Lei de Introdução do código civil brasileiro. 2. formas de 
expressão do direito: lei, doutrina, súmula vinculante, jurisprudência, 
costume. Eficácia da lei no tempo. Conflito de leis no tempo. Direito 
intertemporal. Princípios gerais do direito. noção de cláusula aberta 
ou conceito jurídico indeterminado. 3. Interpretação e integração das 
normas jurídicas. fontes do direito. 4. Pessoa natural e pessoa jurídica. 
5. domicílio. 6. capacidade. 7. direitos da personalidade. direitos do 
autor: noções gerais, sujeito, objeto, direitos morais e patrimoniais, 
domínio público (domínio comum), relações do Estado com o direito 
do autor. 8. Ausência. 9. bens. 10. fato jurídico. Ato jurídico. negócio 
jurídico. Elementos essenciais. modalidades, defeitos e prova. 11. dos 
atos ilícitos. 12. Prescrição e decadência. 13. direito das obrigações: 
a) modalidades: obrigação de dar coisa certa, de dar coisa incerta, 
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de fazer, de não fazer, alternativa, facultativa, divisível e indivisível; b) 
solidariedade; c) cessão de crédito; d) cessão de débito; e) Extinção 
das obrigações: pagamento, pagamento em consignação, pagamento 
com sub-rogação, dação em pagamento, imputação do pagamento, 
novação, compensação, confusão, remissão. f) Inadimplemento; g) mora; 
h) Juros; i) correção monetária; j) cláusula penal; k) Arras. 14. contratos: 
a) Generalidades e classificação; b) Princípios; c) Contratos inominados; 
d) Estipulação em favor de terceiros; e) Promessa de fato de terceiro; f) 
Vício redibitório; g) Evicção; h) Extinção; i) contratos nominados: compra 
e venda, troca ou permuta, contrato estimatório, doação, locação de 
coisas, comodato, mútuo, prestação de serviços, empreitada, depósito, 
mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem, transporte, 
seguro, fiança, transação e compromisso; j) Declarações unilaterais 
de vontade; K) Pagamento indevido, l) Enriquecimento sem causa. 15. 
responsabilidade civil: a) teorias, b) Liquidação de danos patrimoniais 
e morais, c) responsabilidade por ato ilícito, d) responsabilidade 
baseada no risco da atividade. 16. Preferências e privilégios creditórios. 
17. Empresário, sociedade, estabelecimento empresarial, registro, nome 
empresarial, preposto e escrituração. 18. Posse: classificação, aquisição, 
perda e proteção. 19. Propriedade móvel, imóvel e resolúvel: aquisição 
e perda. direitos de vizinhança. Ação reivindicatória. condomínio geral. 
Condomínio em edificações. Propriedade fiduciária. 20. Direitos reais 
sobre coisa alheia de gozo: superfície, servidão, usufruto, uso, habitação. 
21. direitos reais sobre coisas alheias de aquisição: direito do promitente 
comprador, da usucapião. 22. direitos reais sobre coisa alheia de garantia: 
penhor, hipoteca e anticrese. 23. casamento: direito patrimonial. 24. 
União estável. 25. Parentesco em geral. filiação. 26. sucessão. sucessão 
legítima. Herança jacente. Herança vacante. Inventário. Partilha de 
bens. 27. registros públicos. 28. Parcelamento do solo. 29. Alienação 
fiduciária em garantia. 30. Direito das relações de consumo. Direito do 
consumidor na constituição federal. código de defesa do consumidor: 
concepção e princípios gerais. Âmbito de aplicação do cdc. Prevenção e 
reparação de danos. A responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto 
e do serviço. Prazos. Práticas comerciais: oferta, publicidade, práticas 
abusivas, cobrança de dívidas e banco de dados. Proteção contratual. 
cláusulas abusivas. contratos de adesão. sistema nacional de defesa 
do consumidor. sanções administrativas, A regulamentação do código 
de defesa do consumidor.

dIrEIto ProcEssUAL cIVIL 

1. novo código de Processo civil - Lei federal n° 13.105/2015 
e alterações e legislações especiais. 2. Princípios gerais do processo 
civil. Fontes. 3. Lei Processual civil. Eficácia. Aplicação. Interpretação. 
direito Processual Intertemporal. critérios. Jurisdição. conceito. 
característica. natureza jurídica. Princípios. Limites. competência. 
critérios determinadores. 3. competência originária dos tribunais 
Superiores. Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de 
declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições. 
4. Direito de ação. Elementos. Condições. Classificação e critérios 
identificadores. Concurso e cumulação de ações. Conexão e continência. 
5. Processo: noções gerais. relação Jurídica Processual. Pressupostos 
Processuais. Processo e procedimento. Espécies de processos e de 
procedimentos. objeto do processo. mérito. Questão principal, questões 
preliminares e prejudiciais. sujeitos Processuais. 6. Juiz. mediadores 
e conciliadores. Princípios. Poderes. deveres. responsabilidades. 
Impedimentos e suspeição. organização judiciária federal e estadual. 
sujeitos Processuais. Partes e Procuradores. capacidade e Legitimação. 
representação e substituição Processual. Litisconsórcio. da Intervenção 
de terceiros. da Assistência. da denunciação da Lide. do chamamento 
ao Processo. do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
do Amicus curiae. Advogado. ministério Público. Auxiliares da Justiça. 
A Advocacia Pública. Prerrogativas da fazenda Pública em juízo. fatos 
e atos processuais. forma. tempo. Lugar. Prazos. comunicações. 
nulidades. Procedimento comum. Aspectos Gerais. fases. Petição 
inicial. requisitos. Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar 
do pedido. resposta do réu. Impulso processual. Prazos e preclusão. 
Prescrição. Inércia processual: contumácia e revelia. formação, suspensão 
e extinção do processo. contestação. reconvenção. das Providências 
preliminares e do saneamento. Julgamento conforme o estado do 
processo. Provas. Audiências. conciliação e mediação. Instrução e 
julgamento. distribuição do ônus da prova. fatos que independem de 
prova. Depoimento pessoal. Confissão. Prova documental. Exibição 
de documentos ou coisas. Prova testemunhal. Prova pericial. Inspeção 
judicial. Exame e valoração da prova. Produção Antecipada de Provas. 
da tutela Provisória: tutelas de Urgência e de Evidência. fungibilidade. 
Princípios Gerais. Protesto, notificação e interpelação. Arresto. Sequestro. 
Caução. Busca e Apreensão. Exibição. Justificação. Sentença. Conceito. 
Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e 
integração da sentença. do cumprimento da sentença. coisa julgada. 
conceito. Espécies. Limites. remessa necessária. meios de impugnação 
à sentença. Ação rescisória. recursos. disposições Gerais. Apelação. 
Agravos. Embargos de declaração. Embargos de divergência. recurso 
ordinário. recurso Especial. recurso Extraordinário. recursos nos 

tribunais superiores. reclamação e correição. repercussão geral. 
súmula vinculante. recursos repetitivos. Liquidação de sentença. 
Espécies. Procedimento. cumprimento da sentença. Procedimento. 
Impugnação. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. 
Execução contra a fazenda Pública. regime de Precatórios. requisições 
de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. 
Execução por quantia certa. Embargos de terceiros. Exceção de 
pré-executividade. remição. suspensão e extinção do processo de 
execução. Procedimentos Especiais. Generalidades. características. 
Espécies. Ação de consignação em Pagamento. Ação monitória. Ação 
de Exigir contas. Ações Possessórias. Ação de Usucapião. Ação de 
divisão e demarcação. restauração de autos. Inventário e Partilha. 
desapropriação. Alienações judiciais. Herança Jacente. dos bens dos 
Ausentes e das coisas vagas. Ação Popular. Ação civil Pública. Aspectos 
processuais. mandado de segurança. mandado de Injunção. mandado 
de segurança coletivo. Habeas data. o Processo civil nos sistemas de 
controle da constitucionalidade. Ação direta de Inconstitucionalidade. 
Ação declaratória de constitucionalidade. medida cautelar. declaração 
incidental de inconstitucionalidade. Ações civis constitucionais. Arguição 
de descumprimento de Preceito fundamental. Processo judicial tributário. 
Execução fiscal - Lei Federal n° 6.830/80. Ação anulatória de débito fiscal. 
Ação de repetição de indébito. Ação de consignação em pagamento. Ação 
declaratória. Medida cautelar fiscal. Outras medidas judiciais de natureza 
tributária. Juizado Especial da fazenda Pública. Ação de Improbidade 
Administrativa. Jurisprudência dominante dos tribunais superiores em 
matéria de Processo civil aplicáveis ao novo código de Processual civil 
e demais procedimentos previstos em legislação processual específica.

dIrEIto PEnAL 

1. Princípios constitucionais penais. 2 - Aplicação da lei penal 
3. crime. conceito. Elementos. 4. tipicidade. Elementos. causas 
de exclusão. 5. relação de causalidade. 6. consumação, tentativa, 
crime impossível, desistência voluntária e arrependimento eficaz. 7. 
Arrependimento posterior 8. dolo e culpa. 9. culpabilidade. Pressupostos. 
causas de exclusão. 10. Erro sobre elementos do tipo, erro determinado 
por terceiro, erro sobre a pessoa e erro sobre a ilicitude do fato 11. 
coação irresistível e obediência hierárquica. 12. Ilicitude. causas de 
exclusão. 13. Imputabilidade penal 14. concurso de pessoas. 15. Penas 
privativas de liberdade. 16. Penas restritivas de direitos. 17. Pena de 
multa 18. cominação das penas. 19. Aplicação das penas. 20. concurso 
de crimes. 21. Conflito aparente de normas. 22. Erro na execução. 23. 
Limite das penas. 24. suspensão condicional da pena. 25. Livramento 
condicional. 26. Efeitos da condenação. 27. reabilitação. 28. medidas de 
segurança. 29. Ação Penal. 30. Extinção da punibilidade. 31. crimes contra 
a pessoa. 32. crimes contra o patrimônio. 33. crimes contra a propriedade 
intelectual. 34. crimes contra a dignidade sexual. 35. crimes contra a Paz 
Pública. 36. crimes contra a fé pública. 37. crimes contra a administração 
pública. 38. contravenções penais. 39. Execução Penal. 40. corrupção 
de menores. 41. Abuso de autoridade - Lei federal nº 4.898/1965. 42. 
Preconceito racial - Lei federal nº 7.716/1989. 43. crimes praticados 
contra a criança e o adolescente - Lei federal nº 8.069/1990. 44. crimes 
Hediondos - Lei federal nº 8.072/1990. 45. crimes do código de defesa 
do consumidor - Lei federal nº 8.078/1990. 46. crimes contra a ordem 
tributária, econômica e relações de consumo - Lei federal nº 8.137/1990. 
47. crimes de licitações e contratos da administração pública - Lei federal 
nº 8.666/1993. 48. crime organizado - Lei federal nº 12.850/2013. 49. 
crimes de menor potencial ofensivo. Juizado especial criminal - Lei federal 
nº 9.099/1995. 50. crimes de tortura - Lei federal nº 9.455/1997. 51. 
crimes de trânsito - Lei federal nº 9.503/1997. 52. crimes ambientais - Lei 
federal nº 9.605/1998. 53. crimes lavagem ou ocultação de bens, direitos 
e valores - Lei federal nº 9.613/1998. 54. crimes previstos no estatuto do 
desarmamento - Lei federal nº 10.826/2003. 55. Violência doméstica - Lei 
federal nº 11.340/2006. 56. A lei antidrogas - Lei federal nº 11.343/2006.

dIrEIto ProcEssUAL PEnAL 

1. Princípios constitucionais do processo penal. 2. Aplicação 
da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas. 3. 
Inquérito policial. 4. Ação penal: conceito, condições, pressupostos 
processuais. Ação penal de iniciativa pública. titularidade, condições de 
procedibilidade. denúncia: forma e conteúdo; recebimento e rejeição. 
Ação penal de iniciativa privada: titularidade. Queixa. renúncia. Perdão. 
decadência. Perempção. Extinção da punibilidade. 5. Ação civil ex delicto. 
6. Jurisdição e competência. Critérios de determinação e modificação de 
competência. Incompetência. conexão e continência. 7. das questões e 
processos incidentes. 8. da prova: conceito, princípios básicos, objeto, 
meios, espécies, ônus, procedimento probatório, limitações constitucionais 
das provas, sistemas de apreciação. 9. sujeitos processuais: do juiz, do 
ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da 
Justiça. Vítima no processo penal. 10. da prisão, das medidas cautelares 
e da liberdade provisória. Disposições gerais. Da prisão em flagrante. Da 
prisão preventiva. da prisão domiciliar. das outras medidas cautelares. da 
liberdade provisória, com ou sem fiança. Da prisão temporária. 11. Das 
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medidas assecuratórias. 12. das citações e intimações. forma, lugar e 
tempo dos atos processuais. 13. Processo e procedimento. Pressupostos 
processuais. formas procedimentais. Procedimento comum. Instrução 
criminal. Procedimento ordinário. Procedimento sumário. Procedimento 
sumaríssimo. Juizados Especiais criminais. Procedimento relativo ao 
tribunal do Júri. Procedimentos especiais, inclusive de leis especiais. 14. 
Atos das partes, dos juízes, dos auxiliares da Justiça e de terceiros. 15. dos 
prazos: características, princípios e contagem. 16. da sentença. conceito, 
requisitos, classificação, publicação e intimação. Sentença absolutória: 
providências e efeitos. sentença condenatória: fundamentação da pena 
e efeitos. Efeitos civis da sentença penal. 17. da coisa julgada penal. 
Inimputabilidade e processo penal. 18. das nulidades. 19. dos recursos 
em geral: princípios, modalidades, recursos em espécie e fungibilidade. 
20. recursos especial e extraordinário. 21. das ações de impugnação. 
da revisão criminal. do habeas corpus. do mandado de segurança. das 
exceções. do desaforamento. 22. Lei federal n.º 7.210/1984. da execução 
das penas em espécie. dos incidentes da execução penal. 23. Aspectos 
processuais penais constantes da Lei federal nº 8.072/1990, Lei federal 
nº 9.099/1995, Lei federal nº 9.296/1996, Lei federal nº 9.613/1998, 
Lei federal nº 10.826/2003, Lei federal nº 11.340/2006, Lei federal nº 
11.343/2006, Lei federal nº 12.850/2013, com as alterações legislativas 
que seguiram em relação a elas.

dIrEIto fInAncEIro E trIbUtÁrIo 

1. tributo: conceito. Espécies. 2. sistema constitucional tributário. 
Princípios constitucionais tributários. competência tributária. Imunidades. 
3. fontes do direito tributário. 4. Legislação tributária: Vigência, aplicação, 
integração e interpretação. 5. Obrigação tributária. Classificação. Hipótese 
de incidência. fato gerador. 6. sujeito passivo: contribuinte, responsável 
e substituto tributário. responsabilidade tributária: responsabilidade 
dos sucessores, responsabilidade de terceiros e responsabilidade por 
infrações. denúncia espontânea. 7. crédito tributário. Lançamento e suas 
modalidades. revisão do lançamento. suspensão, extinção e exclusão 
do crédito tributário. Garantias e privilégios. Preferências e cobrança 
em falência. responsabilidade dos sócios em sociedades em quotas 
de responsabilidade limitada. Alienação de bens em fraude à fazenda 
Pública. 8. dívida ativa. Inscrição do crédito tributário. 9. Processo 
administrativo tributário estadual. 10. Processo judicial tributário: Execução 
fiscal. Ação anulatória de débito fiscal. Ação de repetição de indébito. 
Ação de consignação em pagamento. Ação declaratória. medida cautelar 
fiscal. Mandado de segurança. 11. ICMS: Disciplina constitucional e 
infraconstitucional. Hipóteses de incidência. contribuintes. responsáveis. 
substitutos. base de cálculo. Alíquota. Princípios. regime de apuração 
e de pagamento. Administração do ICMS: fiscalização. Auto de infração. 
defesa do contribuinte. Parcelamento de débitos. 12. Itcmd - Imposto 
sobre a transmissão causa mortis e doação de Quaisquer bens ou 
direitos. 13. IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. 
14. Lei federal nº 11.101/2005 - recuperação judicial/falências. 15. Icms 
(Lei Estadual nº 1.287/2001 - código tributário do Estado do tocantins). 
16. Itcd (Lei Estadual nº 1.287/2001 - código tributário do Estado do 
tocantins). 17. IPVA (Lei Estadual nº 1.287/2001 - código tributário do 
Estado do tocantins). 

dIrEIto do trAbALHo 

1. Autonomia e natureza jurídica do direito do trabalho. 2. 
fontes do direito do trabalho. 3. Hermenêutica no direito do trabalho. 4. 
Princípios do direito do trabalho. 5. direito internacional do trabalho. 6. 
contrato de trabalho. requisitos. características. nulidade no direito do 
trabalho. relação de trabalho e relação de emprego. Indenização por 
danos morais, estéticos e materiais trabalhistas. dano moral coletivo. 
Assédio moral trabalhista. contrato a prazo determinado e a prazo 
indeterminado. 7. Empregado. conceito. Espécies. 8. modalidades 
especiais de trabalhadores. 9. Empregador. conceito. Poderes do 
empregador. Grupo de empresas. sucessão trabalhista. responsabilidade 
objetiva e subjetiva do empregador. 10. terceirização, desregulamentação 
e flexibilização. 11. Remuneração. Conceito. Parcelas salariais. Adicionais 
ao salário. Parcelas de natureza salarial e indenizatória. Garantia do 
salário. Equiparação salarial. desvio funcional. 12. Alteração do contrato 
de trabalho. Jus variandi. transferência do empregado. 13. suspensão 
e interrupção do contrato de trabalho. 14. cessação do contrato de 
trabalho. modalidades de dispensa. despedida indireta. modalidades de 
cessação do contrato de trabalho. fGts. 15. Aviso prévio. 16. Estabilidade 
e garantia no emprego. Jornada de trabalho. Prorrogação da jornada de 
trabalho. compensação da jornada de trabalho. 17. repouso semanal 
remunerado e feriados. férias. Período aquisitivo e concessivo. 18. 
trabalho da criança, do adolescente e da mulher. trabalho proibido 
ao menor. formas de inclusão do menor no mercado de trabalho. 19. 
segurança e medicina no trabalho. Insalubridade e Periculosidade. 20. 
Acidente de trabalho e doença profissional. 21. Prescrição e decadência 
no direito do trabalho. 22. Direito coletivo do trabalho. Conflitos coletivos 
de trabalho. Greve na iniciativa privada e no setor público. 23. súmulas e 
orientações jurisprudenciais do tst - jurisprudência correlata. 

dIrEIto ProcEssUAL do trAbALHo 

1. teoria geral do direito Processual do trabalho. 2. fontes do 
direito Processual do trabalho. 3. Princípios do direito Processual do 
trabalho. 4. Princípios comuns ao direito Processual civil e ao direito 
Processual do trabalho. 5. Hermenêutica do direito Processual do 
Trabalho. 6. Métodos de solução dos conflitos trabalhistas. Autodefesa. 
Autocomposição. Heterocomposição. 7. organização da Justiça 
do trabalho. 8. organização sindical. Instituição, enquadramento e 
contribuição. Personalidade jurídica sindical. 9. negociação coletiva de 
trabalho e seus instrumentos jurídicos. convenção coletiva de trabalho. 
Acordo coletivo de trabalho. 10. competência da Justiça do trabalho - Ec 
nº 45, de 30/12/2004. 11. organização da Justiça do trabalho. Varas do 
trabalho. tribunais regionais do trabalho. tribunal superior do trabalho. 
12. Processo Judiciário do trabalho. Processo em geral. Processo e 
Procedimento. dissídio individual. Procedimento sumaríssimo. Audiência. 
resposta do réu. Inquérito para apuração de falta grave. dissídio coletivo. 
Execução. nulidade Processual. Partes e procuradores. Intervenção 
de terceiros. teoria Geral dos recursos. recursos trabalhistas em 
Espécie. Execução e cumprimento da sentença. Procedimentos especiais 
trabalhistas. 13. microssistema processual de tutela coletiva. Ação civil 
Pública e outros instrumentos processuais coletivos. 14. A fazenda Pública 
perante a Justiça do trabalho. 15. súmulas e orientações jurisprudenciais 
do tst - jurisprudência correlata.

dIrEItos dIfUsos, coLEtIVos E IndIVIdUAIs 
HomoGÊnEo

1. tEorIA GErAL dos dIrEItos coLEtIVos: 1.1 
Classificação dos direitos coletivos em sentido amplo. Direitos difusos, 
coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. 1.2 Escorço 
histórico e direito comparado da tutela jurisdicional dos direitos coletivos 
em sentido amplo. 2. tEorIA GErAL do ProcEsso coLEtIVo. 2.1 
Princípios gerais do processo civil coletivo. 2.2 controle difuso de 
constitucionalidade e Ação civil Pública. 2.3 Processo coletivo e 
participação popular. Audiência pública (extrajudicial e judicial). 
Intervenção do amicus curiae. Intervenção do cidadão, isoladamente ou 
em grupo. A legitimidade do cidadão-eleitor para a propositura de Ação 
Popular. A legitimidade do indivíduo para a propositura de ações de direito 
de vizinhança com reflexos na esfera coletiva. 3. INSTRUMENTOS 
ProcEssUAIs coLEtIVos: 3.1 Ação civil Pública (Lei federal nº 
7.347/85) 3.2 mandado de segurança coletivo (Lei federal nº 12.016/09). 
3.3 mandado de Injunção (Lei federal nº 13.300/16), Habeas data coletivo 
(Lei federal nº 9.507/97). 3.4 Ação Popular (Lei federal nº 4.717/65) 3.5 
Ação de Improbidade Administrativa (Lei federal nº 8.429/92). 4. 
EsPEcIfIcIdAdEs no ProcEsso cIVIL coLEtIVo. 4.1 Legitimidade 
ativa e passiva nas ações coletivas. Pertinência temática e 
representatividade adequada. Legitimidade das associações para a 
propositura de ações coletivas. Legitimidade do Estado para a propositura 
de ações coletivas. ministério Público. defensoria Pública. 4.2 
competência em ações coletivas. 4.3 Litisconsórcio em ações coletivas. 
4.4 Litispendência, conexão e continência em ações coletivas. 4.5 
Antecipação de tutela e medidas de urgência em ações coletivas. 4.6 
Ônus da prova em ações coletivas. Inversão do ônus da prova em ações 
coletivas. 4.7 Poderes instrutórios no processo coletivo. 4.8 sentença e 
coisa julgada em ações coletivas. 4.9 recursos em ações coletivas. 4.10 
cumprimento de sentença. Liquidação e Execução em ações coletivas. 
Execução específica (fazer e não fazer). 4.11 Multa cominatória. Liminar 
e definitiva. 4.12 Destinação das verbas da condenação na ação civil 
pública e na ação coletiva do código de defesa do consumidor. 4.13 
fundo Especial de defesa de reparação de Interesses difusos Lesados. 
5. tErmo dE AJUstAmEnto dE condUtA (tAc). Legitimados. 
Legislação aplicável. natureza jurídica. Execução. 6. tUtELA mAtErIAL 
do dIrEIto coLEtIVo. Principais categorias e legislação respectiva: 
6.1tutela do meio Ambiente: bem jurídico ambiental. direito do Ambiente: 
conceito, princípios, objeto, instrumentos legais. tutela constitucional do 
ambiente. Política nacional do meio Ambiente. Espaços ambientalmente 
protegidos. sistema nacional do meio Ambiente. tutela administrativa do 
ambiente: poder de polícia, competência, licenciamento, responsabilidade 
administrativa. tutela e responsabilidade civil do ambiente. Participação 
popular na proteção do ambiente. Legislação específica:  Lei Federal nº 
4.504/64 (dispõe sobre o Estatuto da terra, e dá outras providências). 
Lei federal n° 5.197/67 (dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências). Lei federal nº 6.938/81(dispõe sobre a Política nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 
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dá outras providências). Lei federal nº 7.661/88 (Institui o Plano nacional 
de Gerenciamento costeiro e dá outras providências). Lei federal nº 
7.802/89 (dispõe sobre o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências). Lei 
federal nº 9.605/98 (dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências). Lei federal nº 9.795/99 (dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências). Lei federal nº 9.985/2000 (sistema nacional de Unidades 
de conservação da natureza). Lei federal nº 10.519/2002 (dispõe sobre 
a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da 
realização de rodeio e dá outras providências) Lei federal nº 10.650/2003 
(dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos 
órgãos e entidades integrantes do sisnama). Lei federal nº 11.105/2005 
(regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da constituição 
Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 
de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados - 
oGm e seus derivados). Lei federal nº 11.284/2006 (dispõe sobre a 
gestão de florestas públicas para a produção sustentável). Lei Federal nº 
11.428/2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 
do bioma mata Atlântica, e dá outras providências. dEcrEto nº 
6.660/08.). Lei federal nº 11.794/2008 (regulamenta o inciso VII do § 1º 
do art. 225 da constituição federal, estabelecendo procedimentos para 
o uso científico de animais). Lei federal nº 11.934/2009 (dispõe sobre 
limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos). Lei federal nº 12.187/2009 (Institui a Política nacional 
sobre mudança do clima - Pnmc e dá outras providências. decreto 
7.390/10. Lei federal nº 12.305/2010 (Institui a Política nacional de 
resíduos sólidos. dEcrEto nº 7404/10. Lei federal nº 12.334/2010 
(Estabelece a Política nacional de segurança de barragens destinadas 
à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou 
temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais) Lei 
complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Lei federal nº 
12.651/2012 - (código florestal) Lei federal nº 13.123/2015 (regulamenta 
o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da constituição federal, o Artigo 1, 
a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º 
do Artigo 16 da convenção sobre diversidade biológica) Lei federal nº 
13.186/2015. Institui a Política de Educação para o consumo sustentável. 
6.2 tutela dos direitos urbanísticos. direito à cidade e direito à moradia. 
competência legislativa e administrativa em matéria urbanística. A política 
urbana na constituição federal. funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana. o direito à moradia digna como direito fundamental. 
diretrizes gerais e princípios da Política Urbana no Estatuto da cidade 
Instrumentos da política urbana no Estatuto da cidade. concessão de 
uso especial para fins de moradia. Regularização Fundiária de interesse 
social e de interesse específico. Legislação específica: Lei Federal nº 
6.766/79 (Parcelamento do solo). Lei federal nº 10.257/2001 (Estatuto 
da cidade) Lei federal nº 11.977/2009 (dispõe sobre o Programa minha 
casa, minha Vida - PmcmV e a regularização fundiária de assentamentos 
localizados em áreas urbanas) Lei federal nº 11.888/2008 (assegura às 
famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto 
e a construção de habitação de interesse social) Lei federal nº 
13.089/2015 (Estatuto da metrópole). 6.3 tutela do consumidor. A 
proteção e defesa do consumidor na constituição federal de 1988. Política 
nacional de relações de consumo. direitos básicos do consumidor. 
Prevenção e reparação de danos. desconsideração da personalidade 
jurídica. Práticas comerciais. Proteção contratual. sanções administrativas. 
defesa do consumidor em juízo. Ações coletivas. sistema nacional de 
defesa do consumidor. Lei federal nº 8.078/1990 (código de defesa do  
consumidor). Lei federal nº 10.671/2003 (dispõe sobre o Estatuto de 
defesa do torcedor e dá outras providências) 6.4 tutela dos direitos 
sociais. controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário. direito-
garantia ao mínimo existencial. reserva do possível. Princípio da 
separação dos Poderes. Priorização da resolução extrajudicial dos 
conflitos em matéria de políticas públicas sociais. 6.5 Tutela do Direito à 
saúde. Lei do sistema Único de saúde (Lei federal nº 8.080/90). direito 
à saúde de grupos sociais vulneráveis: pessoas com deficiência, crianças 
e adolescentes, idosos, vítimas de violência sexual e familiar, pessoas 
privadas de liberdade, indígenas. saúde do trabalhador. 6.6 tutela dos 
direitos assistenciais das pessoas privadas de liberdade. (Lei federal nº 
7.210/84). 6.7 tutela do Patrimônio Público: controle da Administração 
Pública. tribunal de contas. Improbidade administrativa. Proteção ao 
patrimônio público e social. Licitações e contratos Administrativos. 
Processo administrativo. Responsabilidade fiscal. Orçamento público. Lei 
federal nº 8.429/1992. Lei federal nº 8.666/93.

AnEXo II

cronoGrAmA dE AtIVIdAdEs - dAtAs PrEVIstAs

ItEm AtIVIdAdEs dAtAs PrEVIstAs

01 Período das Inscrições (exclusivamente via internet). 04/01/2018 a 
31/01/2018

02 Período da solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição 
(exclusivamente via internet).

04/01/2018 a 
08/01/2018

03 divulgação da consulta individual da análise dos pedidos de isenção de 
pagamento, deferidos e indeferidos, no site da fundação carlos chagas. 11/01/2018

04 Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado dos pedidos de isenção. 12/01/2018 a 
15/01/2018

05 divulgação das solicitações de isenção deferidas e indeferidas, após análise de 
recursos, no site da fundação carlos chagas. 22/01/2018

06 Último dia para pagamento do valor da inscrição. 31/01/2018

07 divulgação da relação das inscrições deferidas da condição de candidatos 
com deficiência e solicitações especiais, no site da Fundação Carlos Chagas. 09/02/2018

08 Prazo para recurso quanto ao indeferimento das inscrições deferidas da condição 
de candidatos com deficiência e solicitações especiais.

15/02/2018 a 
16/02/2018

09 Publicação do Edital de convocação para a aplicação da 1ª fase - Prova objetiva 
no Diário Oficial do Estado do Tocantins. 21/02/2018

10 Aplicação da 1ª fase - Prova objetiva. 04/03/2018

11 divulgação do Gabarito e das Questões da Prova objetiva (a partir das 17h). 05/03/2018

12 Prazo de interposição de recurso quanto à aplicação das Provas, a serem 
encaminhados pelos candidatos, por meio do site da fundação carlos chagas.

05/03/2018 a 
06/03/2018

13 Prazo para interposição de recurso quanto à divulgação dos gabaritos e das 
questões da Prova.

06/03/2018 a 
07/03/2018

14 Publicação do resultado Preliminar da 1ª fase - Prova objetiva / Vista da 
folha de resposta. 05/04/2018

15 Prazo para interposição de recursos quanto aos resultados e Vista da folha de 
respostas da Prova objetiva.

06/04/2018 a 
07/04/2018

16 Publicação do Edital de Resultado Definitivo da 1ª Fase - Prova Objetiva e do 
Edital de convocação para a 2ª fase - Provas Escritas. 20/04/2018.

17 Aplicação da 2ª fase - Provas Escritas (Primeira e segunda Prova Escrita).

1ª Prova 
Escrita-28/04/2018 

(tarde)

2ª Prova 
Escrita-29/04/2018 

(manhã)

18 Prazo para interposição de recursos quanto à aplicação da 2ª fase - Provas 
Escritas.

02/05/2018 a 
03/05/2018

19 Publicação do resultado Preliminar da 2ª fase - Provas Escritas (Primeira e 
segunda Prova Escrita). 06/06/2018

20 Prazo para interposição de recurso quanto ao resultado Preliminar da 2ª fase 
- Provas Escritas (Primeira e segunda Prova Escrita)

07/06/2018 a 
08/06/2018

21 Publicação do Resultado Definitivo da 2ª Fase - Provas Escritas e de Convocação 
para a Inscrição Definitiva e Convocação para a Entrega de Títulos. 13/07/2018

23 Publicação do Deferimento das Inscrições Definitivas. 27/07/2018

24 Publicação do resultado Preliminar da Avaliação dos títulos. 13/08/2018

25 Publicação do resultado final do concurso. 29/08/2018

 obs.:cronoGrAmA sUJEIto À ALtErAçÃo

EXTRATO DE CONTRATO/TERMO ADITIVO

Processo nº: 2017.09060.001201
contrato nº: 16/2017
Aditivo nº:
contratante: Procuradoria-Geral do Estado do tocantins
Interveniente:
contratado: PALmAs cHAVEs/sErVIços LtdA mE
cnPJ: c.n.P.J 02.485.653/0001-33
objeto do contrato/Aditivo: Prestação de serviços e confecção de chaves 
para atender esta Procuradoria-Geral do Estado.
Valor do contrato: r$ 5.890,30 (cinco mil, oitocentos e noventa reais e 
trinta centavos)
natureza da despesa: 33.90.30
fonte de recurso: 0100666666
data da Assinatura: 13/12/2017
Vigência: 13/12/17 á 13/12/18
signatários: sérgio rodrigo do Vale (Procurador-Geral do Estado do 
tocantins) Palmas chaves/serviços LtdA mE (contratada)
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1.200 - EX, DE 08 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, consoante 
o disposto no art. 42, §1º, inciso IV, da constituição do Estado e no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 1º, inciso II, alínea “a”, do decreto nº 
2.919, de 02 de janeiro de 2007, resolve:

EXonErAr, a pedido,

ÊnnIo sILVA dE soUsA, número funcional 11602856/1, cPf nº 
006.763.893-76, do cargo de técnico socioeducador, do Quadro-Geral 
do Poder Executivo, lotado na secretaria de cidadania e Justiça, a partir 
de 1º de novembro de 2017, com base no que consta do processo nº 
2017/17010/000866.

LÉrIdA mArIA do nAscImEnto, número funcional 695133/2, cPf nº 
577.658.391-87, do cargo de Professor da Educação básica, do Quadro 
de Profissionais do Magistério, da Secretaria da Educação, Juventude e 
Esportes, retroativo a 1º de agosto de 2016, com base no que consta do 
processo nº 2017/27000/018612.

LUcILÉIA soUsA dE cArVALHo GomEs, número funcional 1091506/1, 
cPf nº 992.388.371-04, do cargo de Auxiliar de serviços de saúde, 
do Quadro de Profissionais da Saúde, da Secretaria da Saúde, a partir 
de 1º de novembro de 2017, com base no que consta do processo nº 
2017/30550/008841.

GEfErson oLIVEIrA bArros fILHo
secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 1.232, REM, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, usando 
a competência que lhe atribui a alínea “d”, inciso II, art. 1º, do decreto nº 
2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso VI, art. 15, da Lei nº 2.669, 
de 19 de dezembro de 2012, com fulcro no inciso I, §1º, art. 35, da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na 
Instrução normativa Geral nº 02/2015, de 17 de setembro de 2015, e 
considerando:

que a movimentação de servidores é imprescindível para 
a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder 
Executivo Estadual;

que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser 
suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços 
públicos;

a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre 
os órgãos envolvidos, resolve:

rEmoVEr, para o Instituto natureza do tocantins,

JAIro dE PAULA bAtIstA, Analista técnico-Jurídico, número funcional 
11225890/1, cPf 024.907.971-23, oriundo da secretaria de cidadania 
e Justiça.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GEfErson oLIVEIrA bArros fILHo
secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 1.234, REM, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, usando 
a competência que lhe atribui a alínea “d”, inciso II, art. 1º, do decreto nº 
2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso VI, art. 15, da Lei nº 2.669, 
de 19 de dezembro de 2012, com fulcro no inciso I, §1º, art. 35, da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na 
Instrução normativa Geral nº 02/2015, de 17 de setembro de 2015, e 
considerando:

que a movimentação de servidores é imprescindível para 
a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder 
Executivo Estadual;

que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser 
suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços 
públicos;

a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre 
os órgãos envolvidos, resolve:

rEmoVEr, para a secretaria da segurança Pública,

ÁLVAro robErto dE soUzA LIns nEto, Analista em tecnologia da 
Informação, número funcional 49491/2, cPf 004.071.221-41, oriundo da 
Procuradoria-Geral do Estado.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GEfErson oLIVEIrA bArros fILHo
secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 1.235, REM, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, usando 
a competência que lhe atribui a alínea “d”, inciso II, art. 1º, do decreto nº 
2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso VI, art. 15, da Lei nº 2.669, 
de 19 de dezembro de 2012, com fulcro no inciso I, §1º, art. 35, da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na 
Instrução normativa Geral nº 02/2015, de 17 de setembro de 2015, e 
considerando:

que a movimentação de servidores é imprescindível para 
a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder 
Executivo Estadual;

que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser 
suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços 
públicos;

a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre 
os órgãos envolvidos, resolve:

rEmoVEr, para a secretaria da segurança Pública,

GIULIAn dE PAULA bArbosA, número funcional 11224290/1, Assistente 
Administrativo, cPf 022.765.101-45, oriundo da secretaria de cidadania 
e Justiça, a partir de 06 de dezembro de 2017.

GEfErson oLIVEIrA bArros fILHo
secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 1.237, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, no uso 
da atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso IV, da constituição 
do Estado e em cumprimento da decisão liminar proferida no mandado 
de segurança nº 0024039-44.2017.827.0000, resolve:

concEdEr evolução funcional horizontal da referência “f” 
para referência “G”, constante do Anexo II da Lei nº 1.545/2004, a partir 
de 01/01/2016, ao servidor público GArronE JosÉ GUImArÃEs 
nEto, cPf nº 829.641.063-04, Escrivão de Polícia, número funcional 
938832-1, integrante do Quadro da Polícia civil do Estado do tocantins, 
a ser implementada em folha de pagamento, considerando a intimação 
recebida em 13/12/2017.

Geferson oliveira barros filho
secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 1.238, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, no uso 
da atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso IV, da constituição 
do Estado e em cumprimento da decisão liminar proferida no mandado 
de segurança nº 0022959-45.2017.827.0000, resolve:

concEdEr evolução funcional horizontal da referência “c” 
para referência “d”, constante do Anexo II da Lei nº 1.545/2004, a partir 
de 1º/03/2016, à servidora pública dAnIELA PErEIrA costA, cPf 
nº 914.306.401-97, Agente de Polícia, número funcional 1029525-1, 
integrante do Quadro da Polícia civil do Estado do tocantins, a ser 
implementada em folha de pagamento, considerando a intimação recebida 
em 12/12/2017.

Geferson oliveira barros filho
secretário de Estado da Administração
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PORTARIA Nº 1.239, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, consoante 
o disposto no art. 42, §1º, inciso IV, da constituição do Estado, e 
considerando a decisão exarada nos Autos do mandado de segurança 
sob o nº 0021768-96.2016.827.0000,

rEsoLVE:

EstAbELEcEr, na forma do art. 14, §1º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto 
de 2007, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação 
desta Portaria, para que a senhora Luana maria dos reis silva, nomeada 
por meio do Ato nº 907-nm, de 29 de março de 2012, com publicação 
no Diário Oficial nº 3.599, de 30 de março de 2012, se apresente para 
fins de posse, no cargo efetivo de Professor dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, do Quadro de Profissionais do Magistério da Educação 
básica, da secretaria da Educação, Juventude e Esportes, portando a 
documentação comprobatória do cumprimento aos requisitos exigidos 
para provimento do referido cargo.

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

GEfErson oLIVEIrA bArros fILHo
secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 1.240, DE 18 DE DEzEMbRO 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, no uso 
da atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso IV, da constituição 
do Estado e em cumprimento da decisão liminar proferida no mandado 
de segurança nº 0024699-38.2017.827.0000, resolve:

concEdEr evolução funcional vertical da 3ª classe para 
classe Especial, constante do Anexo II da Lei nº 1.545/2004, a partir 
de 01/05/2016 ao servidor público, Antoniel de souza Alves, cPf 
nº 867.435.201-44, Agente de Polícia, número funcional 981968-1, 
integrante do Quadro da Polícia civil do Estado do tocantins, a ser 
implementada em folha de pagamento, considerando a intimação recebida 
em 12/12/2017.

Geferson oliveira barros filho
secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 1241, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, no uso 
da atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso IV, da constituição 
do Estado e em cumprimento da decisão liminar proferida no mandado 
de segurança nº 0023247-90.2017.827.0000, resolve:

concEdEr evolução funcional horizontal aos seguintes 
servidores públicos, integrantes do Quadro da Polícia civil do Estado do 
tocantins, posicionando-os nas correspondentes referências, constantes 
dos Anexos II da Lei nº 1.545/2004, a partir das datas abaixo especificadas, 
a serem implementadas em folha de pagamento, considerando a intimação 
recebida em 12/12/2017.

ordEm nÚmEro 
fUncIonAL VÍnc. nomE cPf rEfErÊncIA 

AntErIor
noVA 

rEfErÊncIA

dAtA dE 
PrEEncImEnto 
dE rEQUIsItos

1 11139161 2 cHArLEs zAGUE 
bAndEIrA 003.932.133-90 A b 13/06/2017

2 11148195 2
EdcArLos 

rodrIGUEs dE 
oLIVEIrA

882.536.355-91 A b 13/06/2017

3 11138190 2 KELVYEn tAnIA 
ALVEs 833.299.781-04 A b 24/06/2017

4 11138130 2 PrIscILLA sILVA 
QUEIroz 713.643.071-20 A b 12/06/2017

Geferson oliveira barros filho
secretário de Estado da Administração

PORTARIA Nº 1.242, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, no uso 
da atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso IV, da constituição 
do Estado e em cumprimento da decisão liminar proferida no mandado 
de segurança nº 0024166-79.2017.827.0000, resolve:

concEdEr as evoluções funcionais, abaixo elencadas, à 
servidora pública crIstIAnE GALEno tEIXEIrA, cPf 617.346.753-49, 
Escrivão de Polícia, número funcional 741994-1, integrante do Quadro 
da Polícia civil do Estado do tocantins, a ser implementada em folha de 
pagamento, considerando a intimação recebida em 12/12/2017.

I - Progressão Horizontal da referência “c” para referência 
“d”, constante do Anexo II da Lei nº 1.545/2004, a partir de 1º/03/2016.

II - Progressão Vertical da 2ª classe para 3ª classe, constante 
do Anexo II da Lei nº 1.545/2004, a partir de 1º/10/2016.

Geferson oliveira barros filho
secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 6.580/2017/GASEC

ProcEsso nº: 2017/27000/018826
IntErEssAdo(A): tÂnIA dAs mErcÊs nUnEs cErQUEIrA
AssUnto: Licença-Prêmio por Assiduidade
cArGo: Professor da Educação básica
nÚmEro fUncIonAL: 603720/1
cPf: 490.618.876-15
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
LotAçÃo: colégio Estadual dr. Quintiliano da silva
mUnIcÍPIo: natividade
rEGIonAL: Porto nacional

nos termos da informação funcional da diretoria de 
desenvolvimento e formação, da superintendência de Gestão e 
desenvolvimento de Pessoas, desta Pasta, nos termos do art. 77 da Lei 
nº 351, de 13 de janeiro de 1992, c/c o art. 212, inciso I, da Lei nº 1.818, 
de 23 de agosto de 2007, em relação à servidora tânia das mercês nunes 
cerqueira, resolvo:

- rEtIfIcAr o despacho nº 756, de 30 de junho de 1997, de 
concessão de Licença-Prêmio por Assiduidade, referente ao 1º (primeiro) 
quinquênio, relativo ao período aquisitivo de 1º.03.1992 a 28.02.1997, a 
fim de considerar concedida relativo ao 2º (segundo) quinquênio, referente 
ao período aquisitivo de 1º.03.1993 a 28.02.1998;

- IndEfErIr o pedido de Licença-Prêmio por Assiduidade 
formulado pela requerente, em virtude de ter completado o 3º (terceiro) 
quinquênio de efetivo exercício após 12 de fevereiro de 1999, conforme 
estabelecido no art. 212 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 13 
de dezembro de 2017.

Geferson oliveira barros filho
secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 6.623/2017/GASEC

ProcEsso nº: 2017/27000/018947
IntErEssAdo(A): frAncIsco soArEs PAcHEco
AssUnto: Licença-Prêmio por Assiduidade
cArGo: Professor da Educação básica
nÚmEro fUncIonAL: 396427/2
cPf: 315.278.683-20
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
LotAçÃo: centro de Ensino médio santa rita de cássia
mUnIcÍPIo: Palmas
rEGIonAL: Palmas

nos termos da informação funcional da diretoria de 
desenvolvimento e formação, da superintendência de Gestão e 
desenvolvimento de Pessoas, desta Pasta, IndEfIro o pedido de 
Licença-Prêmio por Assiduidade, do(a) servidor(a) francisco soares 
Pacheco, considerando que a licença ora requerida, devido sua extinção, 
fora assegurada somente aos servidores que até 12 de fevereiro de 1999, 
haviam preenchido todos os requisitos necessários à sua concessão, 
inclusive o de ter computado 05 (cinco) anos de efetivo exercício, sem a 
ocorrência de interrupções funcionais, conforme estabelecido no art. 212, 
da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007.

no presente caso, a admissão do(a) servidor(a) no seu atual 
vínculo funcional deu-se somente na data de 27 de janeiro de 2003, ou 
seja, após a extinção da Licença-Prêmio por Assiduidade.

o tempo de serviço referente ao período de 1º.02.1993 a 
21.01.2003, não foi computado em virtude da existência de quebra do 
vínculo funcional no período de 22.01.2003 a 26.01.2003.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 14 
de dezembro de 2017.

Geferson oliveira barros filho
secretário de Estado da Administração
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SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

PORTARIA SECIJU/TO Nº 827, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE cIdAdAnIA E JUstIçA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 42, §1º, I, da constituição do Estado do 
tocantins, e

considerando as Propostas de Portaria nº 444/2017/dAIPP e 
GGdP nº 425/2017, oriundas da diretoria de Administração e Infraestrutura 
Penitenciária e da Gerência de Gestão e desenvolvimento de Pessoas;

considerando, também, que o art. 3º, VIII, da Lei 2.461/2011, 
especifica que é da competência da Secretaria de Cidadania e Justiça, a 
coordenação, o controle e a administração dos estabelecimentos prisionais 
e socioeducativos;

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

resolve:

I - remover, por necessidade de serviço, mÁrcIo fErnAndEs 
coELHo, técnico em defesa social, nº funcional 11577983-1, da casa 
de Prisão Provisória de Guaraí/to para a central de monitoramento 
Eletrônico de Palmas/to, a partir de 18/12/2017.

Palmas, 15 de dezembro de 2017.

Glauber de oliveira santos
secretário

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 11/2015

ProcEsso: 2015/1701/00534
conVÊnIo: 11/2015
concEdEntE: secretaria de cidadania e Justiça.
conVEnEntE: obra social nossa senhora da Glória - fazenda da 
Esperança
obJEto: o termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do 
convênio nº 11/2015 nos termos do §1º, II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93
fIrmAdo Em: 05/12/2017
VIGÊncIA: fica alterada a “cláusula Quinta - do Prazo” do convênio nº 
11/2015, prorrogando-se a vigência a partir de 11 de dezembro de 2017 
e findando-se em 11 de dezembro de 2018.
dotAçÃo orçAmEntÁrIA: 18910.14.422.1164.4284.0000
nAtUrEzA dA dEsPEsA: 3.3.50.43
fontE: 0104201507 (Emenda Parlamentar
sIGnAtÁrIos: Glauber de oliveira santos pela concedente e Gabriela 
Alves da silva, pela convenente.

PROCON

JULGAMENTO Nº 2.726/17

ProcEsso nº: 0215-005.229-7
rEcorrEntE: bAnco do brAsIL
rEcorrIdo: Procon
AssUnto: VÍcIo do sErVIço

rELAtÓrIo

Após análise do parecer técnico, no qual descreve de forma 
detalhada os autos, rechaçando todos os pontos do recurso, ante a não 
possibilidade de alteração do termo de Julgamento, seguindo os preceitos 
legais das normas consumeristas, além da Portaria normativa nº 001/2015, 
republicada no Diário Oficial nº 4546, ENTENDO, por bem, acolher de 
forma integral a análise técnica elaborada pelo Analista.

Por último, determino que a multa arbitrada à recorrente no 
valor de r$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais), seja revertida em 
favor do fundo Estadual para relações de consumo (denominação em 
conformidade com o art. 3º, §1º, inciso XI, da Lei Estadual 2.461/2011) por 
meio do documento de Arrecadação de receitas Estaduais - dArE obtido:

1. Via Internet, pelo sítio www.procon.to.gov.br, com código de 
barras;

2. na coletoria local da secretaria de Estado da fazenda, de 
modo a que conste no campo 7 o código de receita 619.

3. Poderá ser solicitado via e-mail no endereço eletrônico 
notificacao@procon.to.gov.br ou pelo telefone (63) 3218-2301 ou 3218-
1030.

o fornecedor poderá, no prazo para pagamento da multa, 
utilizar-se do desconto de 20%, nos termos do art. 39, a), da PortArIA 
normAtIVA nº 001/2015, de 02 de outubro de 2015, considerando, 
ainda, que o pagamento deve ser à vista.

o comprovante do pagamento, nos mesmos 10 dias, deverá 
ser encaminhado pelos fornecedores para a Procon - tocantins, 
localizado em Palmas - to, endereço: Quadra 104 sul, rua sE-9, Lote 
36, cEP 77.020-024.

no mesmo prazo para recolhimento da guia poderá ser requerido 
o parcelamento nos termos do art. 44 da Portaria normativa 001/2015.

sobre a multa incidirá correção monetária desde a data de 
notificação do Termo de Julgamento de primeira instância, bem como a 
incidência de 1% de juros ao mês, conforme prevê o art. 43 da Portaria 
normativa 001/2015.

Restituam-se os autos ao Setor de Notificação, para intimar 
as partes interessadas, via publicação no Diário Oficial do Estado - 
doE, e inserir o nome da recorrente no cadastro das reclamações 
fundamentadas não atendidas, nos termos do artigo 44 do código de 
defesa do consumidor.

superintendência de Proteção aos direitos do consumidor, aos 
06 dias do mês de setembro de 2017.

nELIto VIEIrA cAVALcAntE
superintendente de Proteção aos direitos do consumidor

Procon/to

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

F.A. Nº: 17.001.002.17-0058353
rEcLAmAntE: AntonIo rIcArdo sA
rEcLAmAdA: PALmAs cELL EXPrEss

A Gerente Jurídica e do contencioso- Procon/to, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, determina a notIfIcAçÃo 
Por EdItAL do fornecedor: PALmAs cELL EXPrEss, inscrito no cnPJ 
sob o nº10.690.695/0001-34, a qual encontra-se em lugar incerto e não 
sabido para tomar conhecimento do despacho datada em 10/08/2017, a 
notificação da empresa, na condição de assistência técnica autorizada do 
fabricante, para receber o produto do consumidor para análise e reparo 
em garantia, emitindo a respectiva ordem de serviço ou justifique á este 
órgão, por escrito, a razão de sua recusa.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17.001.011.17-0054492
rEcLAmAntE: GrAcImAr fEItosA LEItE
rEcLAmAdA: noVo mUndo moVEIs E UtILIdAdEs LtdA

A Gerente Jurídica e do contencioso- Procon/to, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, determina a notIfIcAçÃo Por 
EdItAL do fornecedor: noVo mUndo moVEIs E UtILIdAdEs LtdA, 
inscrito no cnPJ sob o nº 01.534.080/0204-04, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido para tomar conhecimento do despacho datado em 
28/05/2017, julgou o processo como fundamentada e atendida. Arquive-se.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 1014-037.241-0
rEcLAmAntE: mArcos AntÔnIo nAscImEnto dos sAntos
rEcLAmAdA: AcEr do brAsIL

A Gerente Jurídica e do contencioso- Procon/to, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, determina a notIfIcAçÃo Por 
EdItAL do fornecedor: AcEr do brAsIL, inscrito no cnPJ sob o nº 
01.575.428/0001-25, a qual encontra-se em lugar incerto e não sabido 
para tomar conhecimento do despacho datado em 02/08/2017, determina 
a notificação do fornecedor, para que no prazo de 10 (dez) dias a contar 
do recebimento, apresente proposta de acordo e/ou defesa escrita, sob 
pena de aplicação das sanções cabíveis.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.
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F.A. Nº: 0209-021.073-4
rEcLAmAntE: PAULo HEnrIQUE oLIVEIrA dA rocHA
rEcLAmAdA: rAdcom rÁdIos comUnItArIAs

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
do fornecedor: rAdcom rÁdIos comUnItArIAs, inscrito no cnPJ 
sob o nº 09.676.955/0001-38, a qual encontra-se em lugar incerto e não 
sabido para tomar conhecimento do relatório datado em 25/08/2017, dado 
provimento ao recurso, para reformar in totum o termo de julgamento nº 
3739/2012(fls.32/38), afasta as sanções aplicadas e fica exonerada do 
pagamento da multa de r$5.674,64(cinco mil, seiscentos e setenta e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos)determinado, por consequência, 
o encaminhamento do processo para o arquivo em definitivo.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0315-007.585-9
rEcLAmAntE: HILÁrIo fÁbIo ArAÚJo nUnEs
rEcLAmAdA: mULtImArcAs consÓrcIo ArAGUAÍnA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
do fornecedor: mULtImArcAs consÓrcIo ArAGUAÍnA, inscrito 
no cnPJ sob o nº 06.131.428/0001-50, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido para tomar conhecimento do relatório datado em 
11/08/2017, o pedido de reconsideração das fls. 50/51 foi indeferido, 
mantendo in totum o termo de julgamentos de nº 3.056/2015. como já 
houve a notificação do fornecedor para o pagamento da multa arbitrada, 
mas este preferiu apresentar o pedido de reconsideração protelatório, 
determino o encaminhamento dos presentes autos ao setor da dívida 
Ativa para inclusão do débito na dívida ativa do Estado. Promovam a 
inscrição do fornecedor no

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0315.013.464-4
rEcLAmAntE: GEzILdA soUsA dA sILVA
rEcLAmAdA: mULtImArcAs consÓrcIos

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
do fornecedor: mULtImArcAs consÓrcIos, inscrito no cnPJ sob o 
nº 04.124.922/0005-95, a qual encontra-se em lugar incerto e não sabido 
para tomar conhecimento da decisão datada em 11/08/2017, o pedido 
de reconsideração de fls.47, foi indeferido, mantendo in totum o termo de 
julgamento de nº 726/2016. Como já houve a notificação do fornecedor 
para o pagamento da multa arbitrada, mas este preferiu apresentar o 
pedido de reconsideração protelatório, determino o encaminhamento 
dos presentes autos ao setor da dívida Ativa para inclusão do débito na 
dívida Ativa do Estado.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17.001.009.17-0056473
rEcLAmAntE: LUAnA nAYArA PErEIrA cArVALHo
rEcLAmAdA: G4 EmPrEEndImEntos ImobILIÁrIos LtdA

A Gerente Jurídica e do contencioso- Procon/to, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, determina a notIfIcAçÃo Por 
EdItAL do fornecedor: G4 EmPrEEndImEntos ImobILIÁrIos LtdA, 
inscrito no cnPJ sob o nº 0317.017.651-03, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido para tomar conhecimento da decisão datada em 
28/08/2017, determinar a notificação da reclamante para que no prazo 
de 10 (dez) dias, faça juntar nos autos comprovante da regularidade do 
IPtU, através de certidão emitida pelo fisco municipal.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17.001.009.17-0057677
rEcLAmAntE: zIrLEnE coELHo soArEs
rEcLAmAdA: LAGo rEAL EmPrEEndImEntos ImobILIÁrIos LtdA

A Gerente Jurídica e do contencioso- Procon/to, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, determina a notIfIcAçÃo 
Por EdItAL do consumidor: zIrLEnE coELHo soArEs, inscrito no 
cPf sob o nº 010.451.691-70, a qual encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento do despacho datado em 28/08/2017 
que determina a notificação do consumidora para que no prazo de 10 dias, 
faça juntar nos autos, comprovante da regularidade do IPtU, através da 
certidão emitida pelo fisco municipal.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0616.023.287-2
rEcLAmAntE: frAncIscA LAndIm soUsA LIrA
rEcLAmAdA: PLUmAtEX coLcHÕEs IndUstrIAL LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL do 
consumidor: frAncIscA LAndIm soUsA LIrA, inscrita no cPf sob o 
nº 892.968.421-15, a qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento do despacho datado em 14/09/2017, a consumidora 
seja notificada pela via postal, A.R. ou através de oficial de diligência do 
núcleo de Araguatins- to, para que preste seus esclarecimentos, sobre 
o motivo da recusa em receber o produto objeto de acordo, e inclusive se 
manifeste sobre o conteúdo dos documentos de fls. 45/49. Fica advertida 
que seu silêncio, em 10 dias após a notificação, poderá ser interpretado 
como verdadeira a alegação da empresa.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.002.16-0039023
rEcLAmAntE: fILInto crUz dE cArVALHo nEto
rEcLAmAdA: bAnco brAdEsco fInAncIAmEntos s.A

A Gerente Jurídica e do contencioso- Procon/to, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, determina a notIfIcAçÃo Por 
EdItAL do consumidor: fILInto crUz dE cArVALHo nEto, inscrita no 
cPf sob o nº 002.895.5631-19, a qual encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento do despacho datado em 15/08/2017, 
determinar a notificação da reclamante, para que no prazo de 10 (dez) 
dias, informe a este órgão se o fornecedor atendeu sua solicitação, 
disponibilizando de fato a cópia dos dois contratos.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0313-038.621-2
rEcLAmAntE: mAnoEL frEItAs ALEncAr
rEcLAmAdA: bAnco crUzEIro do sUL

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL da 
empresa: bAnco crUzEIro do sUL, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cnPJ sob o nº 62.136.254/0001-99, a qual encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para anexar aos autos, em dez dias a contar 
da publicação do presente edital na imprensa oficial, cópia autenticada 
do comprovante de pagamento da multa que lhe fora imposta no termo 
de Julgamento datado de 05/08/2017, arbitrada em r$ 8.511,94 (oito 
mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos), sob pena de 
inscrição na dívida Ativa do Estado. caso o pagamento ainda não tenha 
ocorrido, deverá ser efetuado em favor do fundo Estadual de defesa 
do consumidor - Procon - através do documento de Arrecadação de 
receitas Estaduais - dArE - obtido via Internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barras ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP: 77.100.070, em Palmas/to.

Palmas/to, 11 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0412-020.154-7
rEcLAmAntE: mArIA APArEcIdA fErrEIrA sobrEIro
rEcLAmAdA: mArcAs motorEs VEÍcULos LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: mArcAs motorEs VEÍcULos LtdA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 04.724715/0002-29, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para anexar aos autos, em dez 
dias a contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, cópia 
autenticada do comprovante de pagamento da multa que lhe fora imposta 
no termo de Julgamento datado de 05/08/2017, arbitrada em r$ 1.276,80 
(um mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), sob pena de 
inscrição na dívida Ativa do Estado. caso o pagamento ainda não tenha 
ocorrido, deverá ser efetuado em favor do fundo Estadual de defesa 
do consumidor - Procon - através do documento de Arrecadação de 
receitas Estaduais - dArE - obtido via Internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barras ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP: 77.100.070, em Palmas/to.

Palmas/to, 11 de dezembro de 2017.
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F.A. Nº: 0212-013.427-4
rEcLAmAntE: nEUsmAr dE soUsA GomEs
rEcLAmAdA: mULtImArcAs AdmInIstrAçÂo dE consÓrcIos 
LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: mULtImArcAs AdmInIstrAçÂo dE consÓrcIos 
LtdA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 
0412-020.154-7, a qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
anexar aos autos, em dez dias a contar da publicação do presente edital 
na imprensa oficial, cópia autenticada do comprovante de pagamento da 
multa que lhe fora imposta no termo de Julgamento datado de 15/08/2017, 
arbitrada em r$12.767,92 (doze mil, setecentos e sessenta sete reais e 
noventa e dois centavos), sob pena de inscrição na dívida Ativa do Estado. 
caso o pagamento ainda não tenha ocorrido, deverá ser efetuado em 
favor do fundo Estadual de defesa do consumidor - Procon - através 
do documento de Arrecadação de receitas Estaduais - dArE - obtido 
via Internet, pelo site www.sefaz.to.gov.br, com código de barras ou na 
coletoria Local, devendo constar no campo 7, o código de receita de nº 
619. tal documento deverá ser encaminhado para a superintendência de 
Proteção ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 
104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP: 77.100.070, em Palmas/to.

Palmas/to, 11 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0411-024.004-3
rEcLAmAntE: sEVErIno fErrEIrA dA costA
rEcLAmAdA: bAnco crUzEIro do sUL s/A

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: bAnco crUzEIro do sUL s/A, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 62.136.254/0001-99, a qual encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para anexar aos autos, em dez dias a contar 
da publicação do presente edital na imprensa oficial, cópia autenticada 
do comprovante de pagamento da multa que lhe fora imposta no termo 
de Julgamento datado de 21/08/2017, arbitrada em r$ 1.276,80 (um 
mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), sob pena de 
inscrição na dívida Ativa do Estado. caso o pagamento ainda não tenha 
ocorrido, deverá ser efetuado em favor do fundo Estadual de defesa 
do consumidor - Procon - através do documento de Arrecadação de 
receitas Estaduais - dArE - obtido via Internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barras ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP: 77.100.070, em Palmas/to.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0314-039.635-7
rEcLAmAntE: AnGELA cArVALHo sILVA
rEcLAmAdA: constrUtorA boA sortE

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: constrUtorA boA sortE, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 01.455.054/0001-04, a qual encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para anexar aos autos, em dez dias a contar 
da publicação do presente edital na imprensa oficial, cópia autenticada do 
comprovante de pagamento da multa que lhe fora imposta no termo de 
Julgamento datado de 31/08/2017, arbitrada em r$ 1.021,44 (mil, vinte e 
um reais e quarenta e quatro centavos), sob pena de inscrição na dívida 
Ativa do Estado. caso o pagamento ainda não tenha ocorrido, deverá 
ser efetuado em favor do fundo Estadual de defesa do consumidor - 
Procon - através do documento de Arrecadação de receitas Estaduais 
- dArE - obtido via Internet, pelo site www.sefaz.to.gov.br, com código 
de barras ou na coletoria Local, devendo constar no campo 7, o código 
de receita de nº 619. tal documento deverá ser encaminhado para a 
superintendência de Proteção ao direito do consumidor - Procon/
to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP: 77.100.070, 
em Palmas/to.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.002.16-0038018
rEcLAmAntE: frAncIsco LoPEs dE soUsA
rEcLAmAdA: JArdIns do LAGo EmPrEEndImEntos ImobILIArIos 
LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: JArdIns do LAGo EmPrEEndImEntos ImobILIArIos 
LtdA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 
10.625.553/0001-93, a qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para anexar aos autos, em dez dias a contar da publicação do presente 
edital na imprensa oficial, cópia autenticada do comprovante de 
pagamento da multa que lhe fora imposta no termo de Julgamento datado 
de 12/09/2017, arbitrada em r$ 1.276,80 (um mil, duzentos e setenta e 
seis reais e oitenta centavos), sob pena de inscrição na dívida Ativa do 
Estado. caso o pagamento ainda não tenha ocorrido, deverá ser efetuado 
em favor do fundo Estadual de defesa do consumidor - Procon - 
através do documento de Arrecadação de receitas Estaduais - dArE - 
obtido via Internet, pelo site www.sefaz.to.gov.br, com código de barras ou 
na coletoria Local, devendo constar no campo 7, o código de receita de 
nº 619. tal documento deverá ser encaminhado para a superintendência 
de Proteção ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 
104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP: 77.100.070, em Palmas/to.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0210-025.357-6
rEcLAmAntE: nArA AnGELItA bAssAn
rEcLAmAdA: bAnAnAL tUrIsmo EIrELI-mE

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: bAnAnAL tUrIsmo EIrELI-mE, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 03.554.296/0001-80, a qual encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para anexar aos autos, em dez dias a contar 
da publicação do presente edital na imprensa oficial, cópia autenticada 
do comprovante de pagamento da multa que lhe fora imposta no termo 
de Julgamento datado de 15/10/2013, arbitrada em r$ 3.404,78 (três 
mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos), sob pena de 
inscrição na dívida Ativa do Estado. caso o pagamento ainda não tenha 
ocorrido, deverá ser efetuado em favor do fundo Estadual de defesa 
do consumidor - Procon - através do documento de Arrecadação de 
receitas Estaduais - dArE - obtido via Internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barras ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP: 77.100.070, em Palmas/to.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17001011170045969
rEcLAmAntE: tAInArA oLIVEIrA AmArAL
rEcLAmAdA: A dE s LEAL nEto-mE

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: A dE s LEAL nEto-mE, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cnPJ sob o nº16.422.363/0001-55, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo de Julgamento 
de nº 2.542/2017 datado de 14/07/2017, no qual foi-lhe imposta multa 
pedagógica no valor de r$ 425,60(quatrocentos e vinte e cinco reais 
e sessenta centavos), por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do 
cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto 
nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, devendo 
protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 08 de dezembro de 2017.
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F.A. Nº: 17.001.002.17-0060637
rEcLAmAntE: mArcos rAmos PEssoA
rEcLAmAdA: b.E.r. EmPrEEnd. ImobILIÁrIos LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: b.E.r. EmPrEEnd. ImobILIÁrIos LtdA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº12.194.789/0001-48, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
termo de Julgamento de nº 3.144/2017 datado de 10/08/2017, no qual 
foi-lhe imposta multa pedagógica no valor de r$ 63.839,62 (sessenta 
e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), 
por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os 
artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo 
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do 
presente edital na imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta 
superintendência de Proteção ao direito do consumidor - Procon/
to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, 
em Palmas/to.

Palmas/to, 08 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17.001.008.16-0041101
rEcLAmAntE: mArIA crEUzA fErrEIrA soUsA
rEcLAmAdA: mULt oPtIcA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: mULt oPtIcA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cnPJ sob o nº 11.302.561/0001-61, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo de Julgamento 
de nº 2.260/2017 datado de 06/06/2017, no qual foi-lhe imposta multa 
pedagógica no valor de r$ 2.833,32 (dois mil, oitocentos e trinta e três 
reais e trinta e dois centavos), por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI 
do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto 
nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, devendo 
protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 08 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17.001.010.17-0051571
rEcLAmAntE: mArIA dILmA GomEs cALVALcAntE
rEcLAmAdA: G10 EmPrEEndImEntos ImobILIArIos

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: G10 EmPrEEndImEntos ImobILIArIos, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº11.827.923/0001-38, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento 
do termo de Julgamento de nº 3.129/2017 datado de 10/08/17, no qual 
foi-lhe imposta multa pedagógica no valor de r$ 36.407,98 (trinta e seis 
mil, quatrocentos e sete reais e noventa e oito reais e noventa e oito 
centavos), por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como 
os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo 
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do 
presente edital na imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta 
superintendência de Proteção ao direito do consumidor - Procon/
to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, 
em Palmas/to.

Palmas/to, 08 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17.001.002.17-0057746
rEcLAmAntE: sonIA mArIA ALVEs nErEs
rEcLAmAdA: G6 IncorPorAdorA EmPrEEndImEntos 
ImobILIArIos LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor 
- Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por 
EdItAL da empresa: G6 IncorPorAdorA EmPrEEndImEntos 
ImobILIArIos LtdA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ 
sob o nº13.671.838/0001-59, a qual encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento do termo de Julgamento n º 3.732/2017 
datado de 12/09/17, no qual foi-lhe imposta multa pedagógica no valor 
de r$ 638,40 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), por 
ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 
12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo 
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do 
presente edital na imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta 
superintendência de Proteção ao direito do consumidor - Procon/
to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, 
em Palmas/to.

Palmas/to, 08 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0216-004.969-6
rEcLAmAntE: mArIzEtE PAIVA dE mEnEsEs
rEcLAmAdA: EdILbErto soUsA oLIVEIrA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: EdILbErto soUsA oLIVEIrA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº19.071.444/0001-46, a qual encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo 
de Julgamento de nº 2.964/2017 datado de 02/08/2017, no qual foi-lhe 
imposta multa pedagógica no valor de r$ 51.071,70 (cinquenta e um mil, 
setenta e um reais e setenta centavos), por ter infringido os artigos: 4º, 
I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, 
IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, 
devendo protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao 
direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua 
sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 08 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 1014-029.565-3
rEcLAmAntE: monIcA ArAUJo dA sILVA
rEcLAmAdA: InstItUto GPs dE tAQUArALto

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: InstItUto GPs dE tAQUArALto, pessoa jurídica de 
direito privado, a qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento do termo de Julgamento de nº 780/2015 datado 
de 10/11/2015, no qual foi-lhe imposta multa pedagógica no valor de r$ 
4.728,86 (quatro mil,setecentos e vinte oito reais e oitenta e seis centavos), 
por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os 
artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo 
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do 
presente edital na imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta 
superintendência de Proteção ao direito do consumidor - Procon/
to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, 
em Palmas/to.

Palmas/to, 08 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17.001.003.17-0056781
rEcLAmAntE: WILLIAm ALcId fErrEIrA
rEcLAmAdA: tocAntIns toLdos

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa:tocAntIns toLdos, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cnPJ nº12.357.655/0001-09, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Julgamento em última 
instância administrativa datado de 21/03/2017, no qual o superintendente 
do Procon/to manteve a decisão recorrida por seus próprios e legítimos 
fundamentos, ou seja, r$ 8.511,94 (oito mil, quinhentos e onze reais e 
noventa e quatro centavos), sob pena de inscrição na dívida Ativa do 
Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do fundo de defesa 
do consumidor- Procon- Através do documento de Arrecadação de 
receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, 
cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017
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F.A. Nº: 17-001.011.17-0045614
rEcLAmAntE: LArIcIA borGEs sAntos
rEcLAmAdA: doUtorEs do EmPrEGo

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: doUtorEs do EmPrEGo, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 16.422.363/0001-55, a qual encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo 
de Julgamento de nº 2699/2017 datado de 31/07/2017, no qual foi-lhe 
imposta multa pedagógica no valor de r$ 1.276,80 (um mil, duzentos e 
setenta e seis reais e oitenta centavos), por ter infringido os artigos: 4º, 
I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, 
IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, 
devendo protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao 
direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua 
sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.004.17-0059993
rEcLAmAntE: LUIz rodrIGUEs dA sILVA
rEcLAmAdA: rEfrIGErAçÃo frIo fortE

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: rEfrIGErAçÃo frIo fortE, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 12.776.634/0001-10, a qual encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo de 
Julgamento de nº 3224/2017 datado de 24/08/2017, no qual foi-lhe imposta 
multa pedagógica no valor de r$ 378,32 (trezentos e setenta e oito reais 
e trinta e dois centavos), por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do 
cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto 
nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, devendo 
protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.002.16-0026131
rEcLAmAntE: osEnILdo dE soUsA GoIAbEIrA
rEcLAmAdA: cAsA dos PortÕEs

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: cAsA dos PortÕEs, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cnPJ sob o nº 19.028.755/0001-22, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo de Julgamento 
de nº 3480/2017 datado de 21/08/2017, no qual foi-lhe imposta multa 
pedagógica no valor de r$ 1.412,97 (um mil, quatrocentos e doze reais 
e noventa e sete centavos), por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI 
do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto 
nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, devendo 
protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0214-016.333-4
rEcLAmAntE: mAXUELL dos sAntos dE soUzA
rEcLAmAdA: constrUtUrA cAmPos E montEIro LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL da 
empresa: constrUtUrA cAmPos E montEIro LtdA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 10.981.130/0001-06, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
termo de Julgamento de nº 3086/2017 datado de 10/08/2017, no qual 
foi-lhe imposta multa pedagógica no valor de r$ 567,46 (quinhentos e 
sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), por ter infringido os 
artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 
13, I e IV e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital na 
imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta Superintendência 
de Proteção ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 
104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.002.17-0047505
rEcLAmAntE: UsYEL costA sAntos
rEcLAmAdA: G10 EmPrEEndImEntos ImobILIÁrIos

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: G10 EmPrEEndImEntos ImobILIÁrIos, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 11.827.923/0001-38, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
termo de Julgamento de nº 3145/2017 datado de 11/08/2017, no qual 
foi-lhe imposta multa pedagógica no valor de r$ 40.431,76 (quarenta mil, 
quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), por ter infringido 
os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 
13, I e IV e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital na 
imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta Superintendência 
de Proteção ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 
104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.004.17-0046259
rEcLAmAntE: nAIAnE tEIXEIrA dos sAntos
rEcLAmAdA: Uss soLUçÕEs GErEncIAdAs LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: Uss soLUçÕEs GErEncIAdAs LtdA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 01.979.936/0001-79, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
termo de Julgamento de nº 1677/2017 datado de 14/08/2017, no qual 
decidiu por excluir o fornecedor do pólo passivo da reclamação, visto que 
os demais reclamantes assumiram a obrigação.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.003.16-0033406
rEcLAmAntE: LUcItÂnIA dos sAntos E sILVA costA
rEcLAmAdA: A3 EmPrEEndImEntos ImobILIÁrIos LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL da 
empresa: A3 EmPrEEndImEntos ImobILIÁrIos LtdA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 11.160.893/0001-59, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
termo de Julgamento de nº 1737/2017 datado de 07/06/2017, no qual 
foi-lhe imposta multa pedagógica no valor de r$ 10.214,34 (dez mil, 
duzentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), por ter infringido 
os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 
13, I e IV e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital na 
imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta Superintendência 
de Proteção ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 
104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.002.17-0053866
rEcLAmAntE: LAUrEn scHILLEr
rEcLAmAdA: cAsA dos PortÕEs

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: cAsA dos PortÕEs, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cnPJ sob o nº 20.915.329/0001-90, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo de Julgamento 
de nº 3210/2017 datado de 08/08/2017, no qual foi-lhe imposta multa 
pedagógica no valor de r$ 6.067,99 (seis mil, sessenta e sete reais e 
noventa e nove centavos), por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do 
cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto 
nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, devendo 
protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.
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F.A. Nº: 17-001.004.17-0051435
rEcLAmAntE: LUcIAnA do nAscImEnto E sILVA KrEbs
rEcLAmAdA: coVEmAQUInAs

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL da 
empresa: coVEmAQUInAs, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cnPJ sob o nº 02.740.116/0001-92, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo de Julgamento 
de nº 2183/2017 datado de 21/08/2017, no qual foi-lhe imposta multa 
pedagógica no valor de r$ 204.286,77 (duzentos e quatro mil, duzentos e 
oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), por ter infringido os artigos: 
4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV 
e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo 
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital na imprensa 
oficial, devendo protocolá-lo na sede desta Superintendência de Proteção 
ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, 
rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17.001.011.17-0054362
rEcLAmAntE: mArIA dA concEIçÃo ALVEs dA sILVA
rEcLAmAdA: noVo mUndo

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: noVo mUndo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cnPJ sob o nº 01.534.080/0204-04, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo de Julgamento 
de nº 2808/2017 datado de 21/07/2017, no qual foi-lhe imposta multa 
pedagógica no valor de r$ 1.276,80 (um mil, duzentos e setenta e seis 
reais e oitenta centavos), por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do 
cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto 
nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, devendo 
protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17.001.011.17-0054362
rEcLAmAntE: mArIA dA concEIçÃo ALVEs dA sILVA
rEcLAmAdA: Arno- mAtErIAIs ELEtrIcos

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: Arno- mAtErIAIs ELEtrIcos, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 12.394.747/0001-50, a qual encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo 
de Julgamento de nº 2808/2017 datado de 21/07/2017, no qual foi-lhe 
imposta multa pedagógica no valor de r$ 1.276,80 (um mil, duzentos e 
setenta e seis reais e oitenta centavos), por ter infringido os artigos: 4º, 
I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, 
IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, 
devendo protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao 
direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua 
sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.003.16-0036987
rEcLAmAntE: LArAH noLEto dA sILVA
rEcLAmAdA: constrUtorA GUImArÃEs & PoUsA LtdA-EPP

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL da 
empresa: constrUtorA GUImArÃEs & PoUsA LtdA-EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 15.689.361/0001-64, a 
qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento 
do termo de Julgamento de nº 1718/2017 datado de 15/06/2017, no qual 
julgou improcedente a reclamação proposta por não configurar a conduta 
do fornecedor infração às Leis consumeristas.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017.

F.A. Nº: 0213-043.805-5
rEcLAmAntE: coLEtIVIdAdE
rEcLAmAdA: mAzzo comÉrcIo & IndÚstrIA-mE

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: mAzzo comÉrcIo & IndÚstrIA-mE, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 05.143.476/0001-03, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
Julgamento em última instância administrativa datado de 19/09/2017, no 
qual o superintendente do Procon/to manteve a decisão recorrida 
por seus próprios e legítimos fundamentos, ou seja, r$ 2.064,00 (dois 
mil, sessenta e quatro reais), sob pena de inscrição na dívida Ativa do 
Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do fundo de defesa 
do consumidor- Procon- Através do documento de Arrecadação de 
receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, 
cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017

F.A. Nº: 1015-042.917-8
rEcLAmAntE: mAnoEL JosE sILVA sAntos
rEcLAmAdA: brAsIL booK sHoP EdItorA dE LIVros LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: brAsIL booK sHoP EdItorA dE LIVros LtdA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 06.319.425/0001-44, a 
qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento 
do Julgamento em última instância administrativa datado de 31/03/2017, 
no qual o superintendente do Procon/to manteve a decisão recorrida 
por seus próprios e legítimos fundamentos, ou seja, r$ 1.976,45 (mil, 
novecentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), sob pena 
de inscrição na dívida Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado 
em favor do fundo de defesa do consumidor- Procon- Através do 
documento de Arrecadação de receitas Estaduais - dArE- obtidos via 
internet, pelo site www.sefaz.to.gov.br, com código de barra ou na coletoria 
Local, devendo constar no campo 7, o código de receita de nº 619. tal 
documento deverá ser encaminhado para a superintendência de Proteção 
ao direito do consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua 
sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017

F.A. Nº: 0212-001.420-5
rEcLAmAntE: coLEtIVIdAdE
rEcLAmAdA: tEodoro E brIto LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL da 
empresa:tEodoro E brIto LtdA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cnPJ sob o n.04.505.395/0001-35, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Julgamento em última 
instância administrativa datado de19/09/2017, no qual o superintendente 
do Procon/to manteve a decisão recorrida por seus próprios e legítimos 
fundamentos, ou seja, r$ 2.553,58 (dois mil, quinhentos e cinquenta e 
três reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de inscrição na dívida 
Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do fundo de 
defesa do consumidor- Procon- Através do documento de Arrecadação 
de receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, 
cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 07 de dezembro de 2017
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F.A. Nº: 0612-011.175-4
rEcLAmAntE: IsAbEL bArbosA tAVEIrA
rEcLAmAdA: bAnco crUzEIro do sUL

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: bAnco crUzEIro do sUL, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ nº 62.136.254/0001-99, a qual encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da decisão datado 
de 11/08/2017, no qual o superintendente do Procon/to manteve a 
decisão recorrida por seus próprios e legítimos fundamentos, ou seja, r$ 
4.255,98 (quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito 
centavos), sob pena de inscrição na dívida Ativa do Estado. o pagamento 
deverá ser efetuado em favor do fundo de defesa do consumidor- 
Procon- Através do documento de Arrecadação de receitas Estaduais 
- dArE- obtidos via internet, pelo site www.sefaz.to.gov.br, com código 
de barra ou na coletoria Local, devendo constar no campo 7, o código 
de receita de nº 619. tal documento deverá ser encaminhado para a 
superintendência de Proteção ao direito do consumidor-Procon-/to, 
localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em 
Palmas/to.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017

F.A. Nº: 0215-045.693-0
rEcLAmAntE: tAtIAnA costA mArtIns
rEcLAmAdA: bLUE EstAcIonAmEntos rEGULAmEntAdos

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: bLUE EstAcIonAmEntos rEGULAmEntAdos, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 10.213.834/0003-09, a 
qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento 
do Julgamento em última instância administrativa datado de 28/06/2017, 
no qual o superintendente do Procon/to manteve a decisão recorrida 
por seus próprios e legítimos fundamentos, ou seja, r$ 638,40 (seiscentos 
e trinta e oito reais e quarenta centavos), sob pena de inscrição na dívida 
Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do fundo de 
defesa do consumidor- Procon- Através do documento de Arrecadação 
de receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, 
cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017

F.A. Nº: 17-001.002.16-0040946
rEcLAmAntE: LUIz fErnAndo strAPAsson dE cEsErE LImA
rEcLAmAdA: sErVIço socIAL do comErcIo sEsc

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: sErVIço socIAL do comErcIo sEsc, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cnPJ nº 33.469.164/0328-20, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
Julgamento em última instância administrativa datado de 28/09/2017, no 
qual o superintendente do Procon/to manteve a decisão recorrida 
por seus próprios e legítimos fundamentos, ou seja, r$ 4.255,97 (quatro 
mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), sob 
pena de inscrição na dívida Ativa do Estado. o pagamento deverá ser 
efetuado em favor do fundo de defesa do consumidor- Procon- Através 
do documento de Arrecadação de receitas Estaduais - dArE- obtidos 
via internet, pelo site www.sefaz.to.gov.br, com código de barra ou na 
coletoria Local, devendo constar no campo 7, o código de receita de nº 
619. tal documento deverá ser encaminhado para a superintendência de 
Proteção ao direito do consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 
sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017

F.A. Nº: 0215030316-9
rEcLAmAntE:KEdson mAcHAdo-ALVEs
rEcLAmAdA: Assoc. dos ProP.dE VEÍcULos do EstAdo do to

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor 
- Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por 
EdItAL da empresa: Assoc. dos ProP.dE VEÍcULos do EstAdo 
do to, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ sob o 
nº 11.696.438/0001-72, a qual encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento do Julgamento em última instância 
administrativa datado de 24/07/2017, no qual o superintendente do 
Procon/to manteve a decisão recorrida por seus próprios e legítimos 
fundamentos, ou seja, r$ 246.846,52 (duzentos e quarenta e seis mil, 
oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), sob pena 
de inscrição na dívida Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado 
em favor do fundo de defesa do consumidor- Procon- Através do 
documento de Arrecadação de receitas Estaduais - dArE- obtidos via 
internet, pelo site www.sefaz.to.gov.br, com código de barra ou na coletoria 
Local, devendo constar no campo 7, o código de receita de nº 619. tal 
documento deverá ser encaminhado para a superintendência de Proteção 
ao direito do consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua 
sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017

F.A. Nº: 0215-007.657-4
rEcLAmAntE: fLAVIAnA dEnIsE dE oLIVEIrA VIEIrA AbdALLA
rEcLAmAdA: bLUE EstAcIonAmEntos rEGULAmEntAdos

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: bLUE EstAcIonAmEntos rEGULAmEntAdos, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº10.213.834/0003-09, a 
qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento 
do Julgamento em última instância administrativa datado de 23/06/2017, 
no qual o superintendente do Procon/to manteve a decisão recorrida 
por seus próprios e legítimos fundamentos, ou seja, r$ 638,40 (seiscentos 
e trinta e oito reais e quarenta centavos), sob pena de inscrição na dívida 
Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do fundo de 
defesa do consumidor- Procon- Através do documento de Arrecadação 
de receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, 
cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017

F.A. Nº: 0216-016.520-6
rEcLAmAntE: AndErson mArQUEs PInto bAndEIrA
rEcLAmAdA: EVoLUtE cUrsos ProfIssIonALIzAntEs

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: EVoLUtE cUrsos ProfIssIonALIzAntEs, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ nº 10.856.266/0005-18, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
Julgamento em última instância administrativa datado de 04/10/2017, no 
qual o superintendente do Procon/to manteve a decisão recorrida por 
seus próprios e legítimos fundamentos, ou seja, r$ 851,20 (oitocentos e 
cinquenta e um reais e vinte centavos), sob pena de inscrição na dívida 
Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do fundo de 
defesa do consumidor- Procon- Através do documento de Arrecadação 
de receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, 
cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017
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F.A. Nº: 0213-045.135-9
rEcLAmAntE: fÁbIA JAQUEs dE ALEncAr
rEcLAmAdA: rIQUEnA nEto & cIA LtdA

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: rIQUEnA nEto & cIA LtdA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 08.382.929/0010-25, a qual encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Julgamento 
em última instância administrativa datado de 22/08/2017, no qual o 
superintendente do Procon/to manteve a decisão recorrida por seus 
próprios e legítimos fundamentos, ou seja, r$ 6.383,96 (seis mil, trezentos 
e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), sob pena de inscrição 
na dívida Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do 
fundo de defesa do consumidor- Procon- Através do documento de 
Arrecadação de receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site 
www.sefaz.to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo 
constar no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento 
deverá ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito 
do consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017

F.A. Nº: 0514-010.947-8
rEcLAmAntE: rAQUEL soArEs cArdoso
rEcLAmAdA: ImobILIArIA PEtroPoLIs

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL da 
empresa: ImobILIArIA PEtroPoLIs, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cnPJ sob o nº 09.021.897/0001-04, a qual encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Julgamento 
em última instância administrativa datado de 23/06/2017, no qual o 
superintendente do Procon/to manteve a decisão recorrida por seus 
próprios e legítimos fundamentos, ou seja, r$ 17.023,90 (dezessete mil, 
vinte e três reais e noventa centavos), sob pena de inscrição na dívida 
Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do fundo de 
defesa do consumidor- Procon- Através do documento de Arrecadação 
de receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site www.sefaz.
to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo constar 
no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento deverá 
ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 36, 
cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017

F.A. Nº:17-001.002.17-0051453
rEcLAmAntE: ALEXsAndro rosALVo sobrInHo
rEcLAmAdA: QUIXAbÀ E cIA LtdA - mE

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: QUIXAbÀ E cIA LtdA - mE, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cnPJ sob o nº 22.540584/0001-20, a qual encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do termo de 
Julgamento de nº 3138/17 datado de 10/08/2017, no qual foi-lhe imposta 
multa pedagógica no valor de r$ 17.307,62 (dezessete mil, trezentos e 
sete reais e sessenta e dois centavos), por ter infringido os artigos: 4º, I; 
6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, 
IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, 
devendo protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao 
direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua 
sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017.

F.A. Nº: A.M.J. 17-001.002.16-0028321
rEcLAmAntE: sArAH rodrIGUEs dA sILVA
rEcLAmAdA: A.m.J. sErVIços dE IntErmEdIAçÃo fInAn.E 
crEdItos

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: A.m.J. sErVIços dE IntErmEdIAçÃo fInAn.E 
crEdItos, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 
01.463.459/0001-94, a qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar conhecimento do termo de Julgamento de nº 3588/2017 
datado de 03/09/2017, no qual foi-lhe imposta multa pedagógica no 
valor de r$ 4.255,98 (quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e 
noventa e oito centavos), por ter infringido os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do 
cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV e 22, IV do decreto 
nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação do presente edital na imprensa oficial, devendo 
protocolá-lo na sede desta superintendência de Proteção ao direito do 
consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.011.16-0042147
rEcLAmAntE: PAULo cEzAr brossmAnm
rEcLAmAdA: sPArdA comErcIAL EIrELI-mE

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL 
da empresa: sPArdA comErcIAL EIrELI-mE, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 23.371.260/0001-79, a qual 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
termo de Julgamento de nº 2485/2017 datado de 08/08/2017, no qual 
foi-lhe imposta multa pedagógica no valor de r$ 851,19 (oitocentos e 
cinquenta e um reais e dezenove centavos), por ter infringido os artigos: 
4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 13, I e IV 
e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso no prazo 
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital na imprensa 
oficial, devendo protocolá-lo na sede desta Superintendência de Proteção 
ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 104 sul, 
rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017.

F.A. Nº: 17-001.002.16-0037804
rEcLAmAntE: HotEL PALmAs tocAntIns LtdA
rEcLAmAdA:nEt sErVIços dE comUnIcAçAo s/A - PALmAs

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL da 
empresa: nEt sErVIços dE comUnIcAçAo s/A - PALmAs, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ sob o nº 00.108.786/0185-36, a 
qual encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento 
do termo de Julgamento de nº 2596/2017 datado de 14/08/2017, no qual 
foi-lhe imposta multa pedagógica no valor de r$ 22.982,26 (vinte e dois mil, 
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), por ter infringido 
os artigos: 4º, I; 6º, IV e VI do cdc, bem como os artigos 12, III e artigo 
13, I e IV e 22, IV do decreto nº 2.181/97, podendo apresentar recurso 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital na 
imprensa oficial, devendo protocolá-lo na sede desta Superintendência 
de Proteção ao direito do consumidor - Procon/to, localizada na Qdr 
104 sul, rua sE 09, Lt. 36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 28 de novembro de 2017.

F.A. Nº: 0212-028.846-3
rEcLAmAntE: ÂnGELA mArIA noronHA coLÔnIA
rEcLAmAdA: mAnArA frAncE comErcIo dE VEÍcULos PEçAs 
E sErVIç

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor 
- Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 42, §2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por 
EdItAL da empresa: mAnArA frAncE comErcIo dE VEÍcULos 
PEçAs E sErVIç, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ 
nº15.517.371/0001-12, a qual encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento do Julgamento em última instância 
administrativa datado de 03/06/2017, no qual o superintendente do 
Procon/to manteve a decisão recorrida por seus próprios e legítimos 
fundamentos, ou seja, r$ 110.655,33 (cento e dez mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e três centavos), sob pena de inscrição na 
dívida Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do 
fundo de defesa do consumidor- Procon- Através do documento de 
Arrecadação de receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site 
www.sefaz.to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo 
constar no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento 
deverá ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito 
do consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 30 de novembro de 2017
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F.A. Nº: 0313-010.117-8
rEcLAmAntE: AntonIA cAmELo mArInHo
rEcLAmAdA: bAnco crUzEIro do sUL

A superintendência de Proteção ao direito do consumidor - 
Procon/to, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42, 
§2º do dec. nº 2.181/97, determina a notIfIcAçÃo Por EdItAL da 
empresa: bAnco crUzEIro do sUL, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cnPJ sob o nº 62.136.254/0001-99, a qual encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Julgamento em última 
instância administrativa datado de 15/08/2017, no qual o superintendente 
do Procon/to manteve a decisão recorrida por seus próprios e legítimos 
fundamentos, ou seja, r$ 55.327,66 (cinquenta e cinco mil, trezentos e 
vinte e sete reais e sessenta seis centavos), sob pena de inscrição na 
dívida Ativa do Estado. o pagamento deverá ser efetuado em favor do 
fundo de defesa do consumidor- Procon- Através do documento de 
Arrecadação de receitas Estaduais - dArE- obtidos via internet, pelo site 
www.sefaz.to.gov.br, com código de barra ou na coletoria Local, devendo 
constar no campo 7, o código de receita de nº 619. tal documento 
deverá ser encaminhado para a superintendência de Proteção ao direito 
do consumidor-Procon-/to, localizada na Qdr 104 sul, rua sE 09, Lt. 
36, cEP 77.100-070, em Palmas/to.

Palmas/to, 30 de novembro de 2017

núbia dias Gomes batista
Gerente Jurídico e do contencioso

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA

RESULTADO PRELIMINAR

EdItAL PPsUs - 01/2017 - fAPt/to-decit/sctIE/
ms-cnPq - Programa de Pesquisa para o sUs: 
Gestão compartilhada em saúde

o PrEsIdEntE dA fUndAçÃo dE AmPAro À PEsQUIsA 
do tocAntIns, no uso de suas atribuições, e consoante com o disposto 
no art. 42, §1º, incisos II e IV, da constituição Estadual, com fulcro no 
art. 6º, §§1º e 2º do decreto 4.145, de 18 de agosto de 2010, e Ato nº 
478 - dsG, de 11 de abril de 2016;

considerando o fAPt/to-decit/sctIE/ms-cnPq nº 
837589/2016 assinado em 22 de dezembro de 2016, com o objetivo 
de dar continuidade ao Programa de Pesquisa para o sUs: gestão 
compartilhada em saúde/PPsUs;

considerando o EdItAL PPsUs - 01/2017, assinado no dia 19 
de junho de 2017, e publicado no dia 28 de junho de 2017;

considerando o resultado da comissão de Especialistas, a qual 
ocorreu no dia 14 de dezembro de 2017;

considerando o resultado do comitê Gestor, o qual ocorreu no 
dia 15 de dezembro de 2017;

dIVULGA o resultado PrELImInAr, conforme tabela abaixo.

Abre-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para recurso, a contar 
data de da publicação no Diário Oficial do Tocantins do Estado deste 
resultado, para apresentação de recurso junto à fAPt.

Alexandro de castro silva
Presidente da fundação de Amparo à Pesquisa do tocantins

ProJEtos AProVAdos
(ordem alfabética)

fAIXA A - doUtorAdo

nº coordEnAdor ProJEto

1º Alex sander cangussu Análise da susceptibilidade de antibióticos de bactérias multirresistentes (bmr) 
isoladas de unidade intensiva (UtI) de Hospital regional do Estado de tocantins

2º Ary Henrique morais de 
oliveira

desenvolvimento de uma ferramenta de análise geoespacial a partir dos dados 
do sInAn-to sobre casos de Hanseníase no tocantins através de métodos 
de inteligência artificial

3º bruna Alexandrino Leishmaniose visceral como problema de saúde pública no serviço de 
hemoterapia na região norte do estado do tocantins

4º fabiano mendes de 
cordova

Distúrbios neurológicos tardios induzidos por deficiência de tiamina - Investigação 
Experimental

5º neilton Araújo de oliveira Programa de residência médica em saúde da família e comunidade promove 
melhoria na atenção básica de saúde

6º raimundo Wagner de 
souza Aguiar

desenvolvimento de formulações de insetisidas bioracionais para o controle de 
mosquitos vetores do zika vírus

ERRATA A CHAMADA FAPT/TO-DECIT/SCTIE/MS-CNPq/Nº 01/2017

Programa Pesquisa para o sUs: Gestão compartilhada 
em Saúde - PPSUS/TO, publicada no Diário Oficial do 
Estado de tocantins, nº 4.935, do dia 18 de agosto de 
2017, página 27 a 30.

considerando a divulgação do resultado preliminar do Edital 
PPsUs nº 01/2017 no mês de dezembro, em meio a datas e feriados 
comemorativos, o cronograma será alterado para não prejudicar nenhum 
participante, assim tornam público as seguintes ratificações:

ondE sE LÊ:

2 cronoGrAmA

Atividades data

Entrega e envio das propostas para fAPt Até 10/09/2017.

Análise e julgamento das propostas Até 16/12/2017

divulgação preliminar do resultado na página da internet da fAPt. Até 19/12/2017.

Prazo para submissão de recursos Até 29/12/2017

Análise e julgamento dos recursos Até 05/01/2018

Divulgação final do resultado na página da internet da FAPT no Diário Oficial do 
Estado de tocantins. Até 10/01/2018

contratação e entrega da documentação das propostas aprovadas. A partir de 15/12/2017

LEIA-sE:

2 cronoGrAmA

Atividades data

Entrega e envio das propostas para fAPt Até 10/09/2017.

Análise e julgamento das propostas Até 16/12/2017

divulgação preliminar do resultado na página da internet da fAPt. Até 20/12/2017.

Prazo para submissão de recursos Até 12/01/2018

Análise e julgamento dos recursos Até 19/01/2018

Divulgação final do resultado na página da internet da FAPT no Diário Oficial do 
Estado de tocantins. Até 26/01/2018

contratação e entrega da documentação das propostas aprovadas. A partir de 29/01/2018

Palmas, 15 de dezembro de 2017.

Alexandro de castro silva
Presidente da fundação de Amparo à Pesquisa do tocantins - fAPt

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E ESPORTES

PORTARIA-SEDUC Nº 4035, DE 23 DE NOVEMbRO DE 2017.
republicada para correção

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs no uso de suas atribuições legais, com base na Lei federal 
nº 8.666/1993 e com fulcro no decreto orçamentário vigente.

considerando a necessidade de contratação de empresa 
especializada em serviços de desobstrução da rede de esgoto e sucção 
de dejetos de caixa séptica, destinados a atender a sede, Anexos e 
Almoxarifado central.

considerando a possibilidade de dispensar a licitação para 
contratação do objeto pleiteado, com fundamento no art. 24, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre os casos que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez.

rEsoLVE:

dEcLArAr A dIsPEnsA dE LIcItAçÃo, com base no art. 24, inciso II, 
da Lei federal nº 8.666/1993, visando atender despesa com contratação 
de empresa especializada em serviços de desobstrução da rede de esgoto 
e sucção de dejetos de caixa séptica, destinados a atender a sede, Anexos 
e Almoxarifado central.
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dotação orçamentária: classif icação orçamentária 
27.010.12.122.1100.2209, natureza de despesa: 3.3.90.39, fonte - 0101 
nos termos do Processo Administrativo nº 2017/27000/018715.

nomE cnPJ VALor totAL

sAntAnA & AbrEU LtdA 07.860.905/0001-80 4.800,00

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4260, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 42, 
§1º, incisos I, II e IV, da constituição do Estado do tocantins, e ainda, com 
fulcro na Lei federal nº 8.666 e demais legislações correlatas, rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor de termo de 
colaboração, bem como seu respectivo substituto, para os casos de 
impedimentos e afastamentos legais do titular, Processo Administrativo 
nº 2017/27000/013089, do contrato/documento equivalente elencado a 
seguir:

Gestor de termo 
de colaboração

substituto de 
Gestor de termo 
de colaboração

termo de 
colaboração concedente convenente objeto

Alfredo sosa 
zamora

matrícula nº 
834509-8

José Ivo dantas de 
Araujo filho
matrícula nº 
291344-5

632/2017

secretaria da 
Educação, 

Juventude e 
Esportes

fEdErAçÃo dE 
motocIcLIsmo 
do EstAdo do 

tocAntIns

realização da Etapa do 
campeonato Estadual 
e copa tocantins de 

motocross, no município de 
Pedro Afonso-to

Art. 2º são atribuições do Gestor do termo de colaboração:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no termo de colaboração;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinaram os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar 
por escrito à Gerência de convênios e contratos sobre tais eventos;

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório 
à Gerência de convênios e contratos para ciência e apreciação das 
providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do termo de colaboração;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto, antes do final da sua vigência, logo 
após encaminhar para a Gerência de convênios e contratos para as 
devidas providências;

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

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

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

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

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou 
substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do convênio 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4273, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

ELIsAnGELA ALmEIdA nAscImEnto, matrícula nº 1227980-1, cPf: 
897.343.781-04, Professora da Educação básica, com lotação no colégio 
Estadual regina siqueira campos, no município de são Valério, para 
o Instituto Presbiteriano Araguaia - convênio, no município de Gurupi, 
vinculado à diretoria regional de Educação de Gurupi, com carga horária 
de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4274, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

sUELmA mArGArIdA bArbozA cErQUEIrA, matrícula nº 
799807-2, cPf: 663.328.931-68, Professora normalista, com lotação na 
Escola Estadual Angelica ribeiro Aranha, no município de Porto nacional, 
para a Escola Estadual Padre Gama, no município de monte do carmo, 
vinculada à diretoria regional de Educação de Porto nacional, com carga 
horária de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4276, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

mArIA LUcIA AntonIo GoncALVEs, matrícula nº 11187069-1, cPf: 
025.307.271-98, Assistente Administrativo, com lotação na Escola 
Estadual fulgêncio nunes, no município de chapada da natividade, para 
a Escola Estadual doutor Quintiliano da silva, no município de natividade, 
vinculada à diretoria regional de Educação de Porto nacional, com carga 
horária de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4280, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

JULIA cAssIA GoncALVEs sILVA, matrícula nº 1119095-1, cPf: 
004.051.791-89, Professora da Educação básica, com lotação no colégio 
Estadual Lavandeira, no município de Lavandeira, para a Escola Estadual 
dona Inês, no município de Aurora do tocantins, vinculada à diretoria 
regional de Educação de Arraias, com carga horária de 180 horas 
mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes
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PORTARIA-SEDUC Nº 4284, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

dEUsEnIr PErEIrA dA sILVA borGE, matrícula nº 441652-2, cPf: 
350.252.041-00, Professora da Educação básica, com lotação na Apae 
- Escola Especial francisco de Assis - convênio, no município de Gurupi, 
para a APAE - Escola Especial Amor fraternal - convênio, no município 
de Aliança do tocantins, vinculada à diretoria regional de Educação 
de Gurupi, com carga horária de 180 horas mensais, a partir de 16 de 
janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4288, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

AdrIAnA bEAtrIz mArtIns LEmEs, matrícula nº 1247018-1, cPf: 
997.385.381-49, Professora da Educação básica, com lotação no colégio 
Estadual Adelaide francisco soares, no município de Jaú do tocantins, 
para o colégio Estadual José seabra Lemos, no município de Gurupi, 
vinculado à diretoria regional de Educação de Gurupi, com carga horária 
de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4290, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

mArIA HELEnItA PErEIrA PAssArInHo, matrícula nº 567064-2, cPf: 
455.918.571-91, Professora da Educação básica, com lotação na Escola 
Estadual Padre José de Anchieta, no município de sandolândia, para o 
Instituto Presbiteriano Educacional, no município de Gurupi, vinculado 
à diretoria regional de Educação de Gurupi, com carga horária de 180 
horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4294, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

cLEIA frAncIscA moUrA sAncHEs, matrícula nº 1128558-1, cPf: 
008.683.771-04, Professora da Educação básica, com lotação na Escola 
Estadual Padre José de Anchieta, no município de sandolândia, para o 
Instituto Educacional Passo a Passo - convênio, no município de Gurupi, 
vinculado à diretoria regional de Educação de Gurupi, com carga horária 
de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4295, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

EdIVALdo robErto dA sILVA, matrícula nº 704640-3, cPf: 
588.420.551-15, Professor da Educação básica, com lotação na Escola 
Estadual de Palmeirópolis, no município de Palmeirópolis, para a Escola 
Estadual Joana medeiros, no município de Ponte Alta do tocantins, 
vinculada à diretoria regional de Educação de Porto nacional, com 
carga horária de 180 horas mensais, a partir de 1º de fevereiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4296, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

KEnIzE brIto ALbIno dE morAEs, matrícula nº 1178997-1, cPf: 
274.187.558-80, Professora da Educação básica, com lotação na Escola 
Estadual dr. Pedro Ludovico teixeira, no município de são sebastião 
do tocantins, para o colégio Estadual Írio de oliveira souza, no mesmo 
município, vinculado à diretoria regional de Educação de Araguatins, com 
carga horária de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4297, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

LAUrInA dE oLIVEIrA nEGrE, matrícula nº 548380-1, cPf: 
439.121.761-91, Professora normalista, com lotação no colégio Estadual 
Agrícola brigada che Guevara, no município de monte do carmo, para a 
Escola Estadual mestra bela, no mesmo município, vinculada à diretoria 
regional de Educação de Porto nacional, com carga horária de 180 horas 
mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4298, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

JoELIno bArbosA dE ArAUJo, matrícula nº 1190105-1, cPf: 
512.070.601-00, Professor da Educação básica, com lotação no colégio 
Estadual odolfo soares, no município de Ponte Alta do tocantins, para a 
APAE - Ponte Alta do tocantins, no município de Ponte Alta do tocantins, 
vinculada à diretoria regional de Educação de Porto nacional, com carga 
horária de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes
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PORTARIA-SEDUC Nº 4301, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

VALdIrEnE PAEs dE soUsA, matrícula nº 711503-3, cPf: 591.454.981-
72, Auxiliar Administrativo, com lotação na Escola Paroquial são francisco 
de Assis - convênio, no município de cristalândia, para o colégio Estadual 
Lagoa da confusão, no município de Lagoa da confusão, vinculado à 
diretoria regional de Educação de Paraíso do tocantins, com carga 
horária de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4302, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

WAndErLE PErEIrA soArEs, matrícula nº 887526-5, cPf: 
792.175.831-20, Professor da Educação básica, com lotação no colégio 
Estadual recurso I, no município de recursolândia, para o colégio 
Estadual Alfredo nasser, no município de bom Jesus do tocantins, 
vinculado à diretoria regional de Educação de Pedro Afonso, com carga 
horária de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4303, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

dEUzEnIr nUnEs dA sILVA, matrícula nº 339171-3, cPf: 269.129.881-
72, Professora normalista, com lotação no colégio Estadual recurso I, 
no município de recursolândia, para o colégio Estadual maria da Glória, 
no município de tupirama, vinculado à diretoria regional de Educação 
de Pedro Afonso, com carga horária de 180 horas mensais, a partir de 
16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4304, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

rosE mArY cUnHA LImA dos rEIs, matrícula nº 869329-1, cPf: 
777.523.331-15, Professora da Educação básica, com lotação na Escola 
Estadual Ernesto barros, no município de colinas do tocantins, para o 
colégio Estadual comendador Pádua fleury, no município de Pedro 
Afonso, vinculado à diretoria regional de Educação de Pedro Afonso, com 
carga horária de 180 horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4306, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

ErLY dAs GrAcAs nAscImEnto AIrEs, matrícula nº 598280-2, 
cPf: 485.431.601-20, Professora da Educação básica, com lotação na 
Escola Estadual Padrão, no município de brejinho de nazaré, para a 
Escola Estadual beira rio, no município de Porto nacional, vinculada à 
diretoria regional de Educação de Palmas, com carga horária de 180 
horas mensais, a partir de 16 de janeiro de 2018.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 4308, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos 
II e IV, da constituição do Estado, resolve:

rEmoVEr, a pedido

PEdro ALEXAndrE soArEs dE soUzA, matrícula nº 888646-3, 
cPf: 792.945.374-04, Professor da Educação básica, com lotação no 
colégio Estadual Joaquina maria da silva, no município de Esperantina, 
para o colégio Estadual doutor Ulisses Guimarães, no mesmo município, 
vinculado à diretoria regional de Educação de Araguatins, com carga 
horária de 180 horas mensais, a partir de 26 de outubro de 2017.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

NOTIFICAÇÃO Nº 01/2017/SEDUC

Processo: 2016/27000/012059
contrato: 061/2017
contratada: construtora molina LtdA-EPP - cnPJ - 12.085.535/0001-91
contratante: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
objeto: Instalação de subestação de 150KVA e distribuição dos circuitos 
compreendidos entre o posto de transformação e os quadros de distribuição 
existentes na diretoria regional de Educação de tocantinópolis - to.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EdUcAçÃo, JUVEntUdE E 
EsPortEs, no uso de suas atribuições legais e consoante o disposto no 
§1º, incisos II e IV do art. 42 da constituição do Estado do tocantins, e;

considerando o fato desta secretaria esta constantemente em 
contato com a empresa acima citada, para que se apresente juntamente 
com a documentação necessária, a fim de viabilizar a ordem de serviço, 
para início da execução da obra licitada;

considerando que até a presente data, a referida empresa não 
atendeu o chamamento, para execução dos trabalhos licitados, resolve:

notIfIcAr a construtora molina LtdA-EPP, a apresentar-se 
na diretoria de Infraestrutura e obras desta Pasta, situada Quadra 103 
sul, Av. Lo-01, esquina com a rua so-04, Edifício Joscelino Pinto - cEP 
77.015-028, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação 
dessa notificação no Diário Oficial do Estado, caso haja descumprimento 
dos prazos acima estipulados, serão providenciadas as rescisões 
contratuais com base no art. 78, incisos I e IV da Lei federal 8666/93.

Palmas, 11 de dezembro de 2017.

WAnEssA zAVArEsE sEcHIm
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes
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SECRETARIA DA FAzENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 087, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - 
boletim Informativo, para efeito de determinar a base 
cálculo do Icms.

o sUPErIntEndEntE dE AdmInIstrAçÃo trIbUtÁrIA, 
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria sEfAz nº 
749, de 06 de julho de 2011.

rEsoLVE:

Art. 1º ficam alterados os subgrupos 48.1 - obrAs dE 
cImEnto, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Estabelecer que prevaleça o maior valor entre a base 
de cálculo constante do documento fiscal e o do Anexo Único da Lista de 
Preços - boletim Informativo desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução normativa entra em vigor em 1º de janeiro 
de 2018.

ALEssAndro rAmos mArQUEs
superintendente de Administração tributária

boLEtIm InformAtIVo - LIstA dE PrEços
GrUPo E sUbGrUPo

AnEXo ÚnIco À InstrUçÃo normAtIVA nº 00087, 
de 15 de dezembro de 2017.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAzENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIbUTÁRIA

boLEtIm InformAtIVo - LIstA dE PrEços
GrUPo E sUbGrUPo

AnEXo ÚnIco À InstrUçÃo normAtIVA nº 00087, de  15 de dezembro de 2017

Grupo: obrAs dE PEdrA, GEsso, cImEnto, AmIAnto, mIcA oU dE mAtErIAs sEmELHAn
subgrupo: obrAs dE cImEnto

ÚLt. ALtErAçÃoItEm Un dIscrImInAçÃo VALor
I.n. VIGÊncIA

48.1.11 Un cUmEEIrA cImEnto AmIAnto E fIbro cImEnto 10º de ondulação 39,10 00087/2018 01/01/2018

48.1.11 Un cUmEEIrA cImEnto AmIAnto E fIbro cImEnto 15º de ondulação 38,40 00087/2018 01/01/2018

InformAçÕEs AdIcIonAIs:

obrAs dE PEdrA, GEsso, cImEnto, AmIAnto, mIcA oU dE mAtErIAs sEmELHAn

obrAs dE cImEnto

Página 2/2

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 088, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - 
boletim Informativo, para efeito de determinar a base 
cálculo do Icms.

o sUPErIntEndEntE dE AdmInIstrAçÃo trIbUtÁrIA, 
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria sEfAz nº 
749, de 06 de julho de 2011.

rEsoLVE:

Art. 1º ficam alterados os subgrupos 38.1 - mAdEIrAs, na 
conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Estabelecer que prevaleça o maior valor entre a base 
de cálculo constante do documento fiscal e o do Anexo Único da Lista de 
Preços - boletim Informativo desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução normativa entra em vigor em 1º de janeiro 
de 2018.

ALEssAndro rAmos mArQUEs
superintendente de Administração tributária

boLEtIm InformAtIVo - LIstA dE PrEços
GrUPo E sUbGrUPo

AnEXo ÚnIco À InstrUçÃo normAtIVA nº 00088, 
de 15 de dezembro de 2017

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAzENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIbUTÁRIA

boLEtIm InformAtIVo - LIstA dE PrEços
GrUPo E sUbGrUPo

AnEXo ÚnIco À InstrUçÃo normAtIVA nº 00088, de  15 de dezembro de 2017

Grupo: mAdEIrA, cArVÃo VEGEtAL E obrAs dE mAdEIrAs
subgrupo: mAdEIrAs

ÚLt. ALtErAçÃoItEm Un dIscrImInAçÃo VALor
I.n. VIGÊncIA

38.1.2 m³ AmEscLAdo oU mAnGUE serrada 1031,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.2 m³ AmEscLAdo oU mAnGUE Em tora 851,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.3 m³ AnGELIm serrada 1684,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.3 m³ AnGELIm Em tora 927,50 00088/2018 01/01/2018

38.1.4 m³ AnGIco serrada 1400,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.4 m³ AnGIco Em tora 475,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.5 m3 AProVEItAmEnto 864,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.6 m³ bAcUrI serrada 1195,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.6 m³ bAcUrI Em tora 900,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.9 m³ cAmbArA serrada 1350,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.10 m³ cAscUdo serrada 1200,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.10 m³ cAscUdo Em tora 700,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.11 m³ cEdro oU GUArUbA 1298,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.12 m³ cEdro rosA 1707,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.13 m³ cEdro rosAdo 1240,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.16 m3 EUcALIPto - m³ serrada 1560,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.16 m3 EUcALIPto - m³ Em tora 1150,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.17 m³ GArAPA serrada 1407,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.17 m³ GArAPA Em tora 450,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.19 m3 IPÊ serrada 2025,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.19 m3 IPÊ Em tora 1800,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.20 m³ ItAÚbA Em tora 500,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.22 m³ JAtobÁ serrada 1625,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.22 m³ JAtobÁ Em tora 1700,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.23 m³ LoUro AmArELo oU VErmELHo 1244,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.27 m³ mAndIocÃo serrada 1200,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.27 m³ mAndIocÃo Em tora 490,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.28 m³ mArIA PrEtA serrada 1060,00 00088/2018 01/01/2018
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38.1.28 m³ mArIA PrEtA Em tora 290,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.29 m³ mArInHEIro serrada 1283,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.29 m³ mArInHEIro Em tora 700,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.30 m³ mArUPÁ serrada 1290,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.30 m³ mArUPÁ Em tora 683,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.32 m³ ÓLEo serrada 1242,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.32 m³ ÓLEo Em tora 500,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.36 m³ sUcUPIrA serrada 1283,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.36 m³ sUcUPIrA Em tora 780,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.37 m³ tAmborIL serrada 1195,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.37 m³ tAmborIL Em tora 700,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.38 m³ VAzAntE 700,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.39 m3 tArUmÃ 1283,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.159 m3 EUcALIPto nA fAzEndA Em tora 43,50 00088/2018 01/01/2018

38.1.159 m3 EUcALIPto nA fAzEndA Árvore - In natura 45,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.159 m3 EUcALIPto nA fAzEndA Aproveitamento 27,25 00088/2018 01/01/2018

38.1.180 m3 tEcA serrada 4000,00 00088/2018 01/01/2018

38.1.180 m3 tEcA Em tora 1200,00 00088/2018 01/01/2018

InformAçÕEs AdIcIonAIs:

mAdEIrA, cArVÃo VEGEtAL E obrAs dE mAdEIrAs

mAdEIrAs
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, 
HAbITAÇÃO E SERVIÇOS PÚbLICOS

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

ProcEsso nº: 2017/37000/000245
tErmo dE conVÊnIo nº: 011/2017
concEdEntE: secretaria da Infraestrutura, Habitação e serviços 
Públicos - sEInf
conVEnEntE: Prefeitura municipal de Presidente Kennedy -to
cnPJ:01.785.492/0001-30
obJEto: constitui objeto do presente convênio a reforma do prédio do 
centro de referência de Assistência social - crAs, anexo da Prefeitura 
municipal de Presidente Kennedy, conforme projetos, planilhas e plano 
de trabalho, parte integrante deste instrumento.
PrAzo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: o presente convênio entra 
em vigor a partir da data de assinatura, com prazo de vigência de 360 
(trezentos e sessenta) dias a contar dessa data.
VALor do conVÊnIo: o Valor global do presente convênio é de r$ 
178.995,32 (cento e setenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco 
reais e trinta e dois centavos), sendo r$ 165.000,00 (cento e sessenta e 
cinco mil reais) da concEdEntE e r$ 13.995,32 (treze mil, novecentos 
e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) do conVEnEntE, a 
título de contrapartida, que será liberado em conformidade com o Plano de 
trabalho aprovado pelo secretário da sEInf e que fará parte integrante 
deste instrumento.
dotAçÃo orçAmEntÁrIA: 37010 04 122 1153 1110
nAtUrEzA dEsPEsA: 4.4.40.51
fontE: 0104
dAtA dA AssInAtUrA do conVÊnIo: 15/12/2017
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 09/12/2018
sIGnAtÁrIos: sérgio Leão - secretário
Ailton francisco da silva - Prefeito municipal.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 007/2017 - PROCESSO Nº 2016/33000/000.110

A superintendência de Licitação da secretaria da Infraestrutura, 
Habitação e serviços Públicos, comunica aos interessados o adiamento 
“sine die” da licitação em epígrafe, por motivo de conveniência 
administrativa.

Palmas - to, 15 de dezembro de 2017.

mAUrÍcIo mAttos mEndonçA
superintendente de Licitação

SECRETARIA DO MEIO AMbIENTE 
E RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2017.39000.000150
termo de contrato cessão de Uso nº 03/2017
cedente: sEcrEtArIA do mEIo AmbIEntE E rEcUrsos HÍdrIcos 
- sEmArH
cessionário: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
objeto: o objeto do presente termo de contrato de cessão de Uso é a 
disponibilização de 01 (uma) aeronave ultraleve modelo pelican 500 br, 
adquiridos com recursos do contrato do bIrd (acordo de empréstimo nº 
7208-br), necessário para execução das atividades do Projeto no alcance 
das metas de gerenciamento de recursos hídricos.
data da Assinatura: 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2017.
Vigência: 02 (dois) anos a partir da data de sua assinatura.
signatários: LUzImEIrE cArrEIrA - representante da cEdEntE
HErbErt brIto bArros - representante da cEssIonÁrIA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2017.39000.000085
contrato nº 050/2017
contratante: sEcrEtArIA do mEIo AmbIEntE E rEcUrsos 
HÍdrIcos - sEmArH
contratado: GtEc comÉrcIo dE EQUIPAmEntos E sUPrImEntos 
PArA PAPELArIA LtdA 
cnPJ/mf: 07.237.006/0001-26
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de material 
permanente (rastreador de satélite), para atender as necessidades da 
secretaria do meio Ambiente e recursos Hídricos - sEmArH to
Valor: o valor total de r$ 17.993,00 (dezessete mil novecentos e noventa 
e três reais).
natureza da despesa: 44.90.52
fonte de recurso: 0225002642
data da Assinatura: 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2017.
Vigência: o contrato terá a sua vigência adstrita aos respectivos créditos 
orçamentários, contados a partir da assinatura do contrato.
signatários:
LUzImEIrE cArrEIrA - representante da contrAtAntE
PEdro LUIs GonçALVEs - representante da contrAtAdA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2017.39000.000085
contrato nº 052/2017
contratante: sEcrEtArIA do mEIo AmbIEntE E rEcUrsos 
HÍdrIcos - sEmArH
contratado: tEcHnodAtA comUtAdorEs LtdA - EPP 
cnPJ/mf: 05.312.367/0001-64
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de material 
permanente (Câmera Fotográfica), para atender as necessidades da 
secretaria do meio Ambiente e recursos Hídricos - sEmArH to
Valor: o valor total de r$ 8.142,00 (oito mil cento e quarenta e dois reais).
natureza da despesa: 44.90.52
fonte de recurso: 0225002642
data da Assinatura: 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2017.
Vigência: o contrato terá a sua vigência adstrita aos respectivos créditos 
orçamentários, contados a partir da assinatura do contrato.
signatários: LUzImEIrE cArrEIrA - representante da contrAtAntE
WILson cArLos dE ALmEIdA - representante da contrAtAdA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2017.39000.000085
contrato nº 053/2017
contratante: sEcrEtArIA do mEIo AmbIEntE E rEcUrsos 
HÍdrIcos - sEmArH
contratado: VItrInE comErcIAL LtdA - EPP 
cnPJ/mf: 08.140.005/0001-21
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de material 
permanente (Gravador de som), para atender as necessidades da 
secretaria do meio Ambiente e recursos Hídricos - sEmArH to
Valor: o valor total de r$ 2.544,00 (dois mil quinhentos e quarenta e 
quatro reais).
natureza da despesa: 44.90.52
fonte de recurso: 0225002642
data da Assinatura: 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2017.
Vigência: o contrato terá a sua vigência adstrita aos respectivos créditos 
orçamentários, contados a partir da assinatura do contrato.
signatários: LUzImEIrE cArrEIrA - representante da contrAtAntE
ELIsmAr bArbosA dE ArAÚJo - representante da contrAtAdA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2017.39000.000085
contrato nº 054/2017
contratante: sEcrEtArIA do mEIo AmbIEntE E rEcUrsos 
HÍdrIcos - sEmArH
contratado: comPULIdEr comErcIAL LtdA - mE 
cnPJ/mf: 09.255.074/0001-43
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de material 
permanente (tAbLEt), para atender as necessidades da secretaria do 
meio Ambiente e recursos Hídricos - sEmArH to
Valor: o valor total de r$ 9.770,00 (nove mil setecentos e setenta reais).
natureza da despesa: 44.90.52
fonte de recurso: 0225002642
data da Assinatura: 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2017.
Vigência: o contrato terá a sua vigência adstrita aos respectivos créditos 
orçamentários, contados a partir da assinatura do contrato.
signatários: LUzImEIrE cArrEIrA - representante da contrAtAntE
JosÉ LoUrEnço borGEs JUnIor - representante da contrAtAdA

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - COEMA

RESOLUÇÃO Nº 77, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

Institui o calendário de reuniões ordinárias do 
conselho Estadual do meio Ambiente - coEmA/to 
para o ano de 2018.

o consELHo EstAdUAL do mEIo AmbIEntE - coEmA/to, 
no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei 1.789, de 15 
de maio de 2007, e tendo em vista o disposto em seu regimento Interno 
art. 33, inciso XII, publicado no Diário Oficial do Estado nº 4232, resolve:

Art. 1o Instituir o calendário de reuniões ordinárias do conselho 
Estadual do meio Ambiente - coEmA/to para o ano de 2018, aprovado 
na 52ª reunião ordinária do referido conselho, realizada no dia 15 de 
dezembro de 2017, com as seguintes datas:

53ª reunião ordinária 27 de fevereiro de 2018

54ª reunião ordinária 13 de junho de 2018

55ª reunião ordinária 05 de setembro de 2018

56ª reunião ordinária 05 de dezembro de 2018

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

LUzImEIrE cArrEIrA
Presidente
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RESOLUÇÃO COEMA/TO Nº 78, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

dispõe sobre a homologação de entidade ambientalista 
no cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado do 
tocantins - cEAto, denominada Instituto Ecológica - IE. 

o consELHo EstAdUAL do mEIo AmbIEntE - coEmA/to,  
no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 1.789, de 15 
de maio de 2007, e tendo em vista o disposto em seu regimento Interno, 
art. 2º, inciso XIV, aprovado pelo decreto nº 3.603, de 9 de janeiro de 
2009 e;

considerando o disposto na resolução coEmA nº 26/2011 e nº 
60/2015, que instituiu o cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado 
do Tocantins - CEATO e seu art. 5º, que define que a homologação do 
cadastro das entidades ocorrerá por meio de resolução;

considerando a importância do papel que as entidades 
ambientalistas desempenham na gestão democrática dos recursos 
naturais do Estado do tocantins e na formulação e/ou implementação de 
políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente;

considerando que apenas as entidades ambientalistas 
regularmente inscritas no cEAto serão consideradas aptas a votar 
e serem votadas nos processos eleitorais relacionados ao conselho 
Estadual do meio Ambiente - coEmA/to;

considerando que os fundos estaduais do meio ambiente e 
de recursos hídricos, destinam parte dos seus recursos para o apoio a 
projetos realizados em parceria ou através de convênios com entidades 
não governamentais;

considerando a necessidade de obedecer ao princípio 
constitucional da publicidade dos atos da administração pública;

considerando a manifestação jurídica favorável ao cadastramento 
da instituição solicitante (Parecer nº 84/2017/AsJUr/sEmArH acostado 
às fls.51 do processo nº 2017/39000/000146),

rEsoLVE:

Art. 1º Homologar no cEAto, a entidade denominada Instituto 
Ecológica - IE.

Art. 2º o registro do cadastro perante o cEAto terá validade de 
02 (dois) anos contados da publicação desta resolução.

Parágrafo único. A entidade cadastrada deverá solicitar seu 
recadastramento antes do término do prazo mencionado no caput deste 
artigo, conforme a documentação exigida no parágrafo único do art. 4º da 
resolução coEmA/to nº 60/2015, a qual altera a resolução coEmA/
to nº 26/2011.

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

Palmas - to, 15 de dezembro de 2017.

LUzImEIrE cArrEIrA
Presidente

RESOLUÇÃO COEMA/TO Nº 79, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

dispõe sobre a homologação de entidade ambientalista 
no cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado 
do tocantins - cEAto, denominada Associação 
movimento Ecológico Amigos do meio Ambiente - 
AmEAmA.

o consELHo EstAdUAL do mEIo AmbIEntE - coEmA/
to, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 1.789, 
de 15 de maio de 2007, e tendo em vista o disposto em seu regimento 
Interno, art. 2º, inciso XIV, aprovado pelo decreto nº 3.603, de 9 de 
janeiro de 2009 e;

considerando o disposto na resolução coEmA nº 26/2011 e nº 
60/2017, que instituiu o cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado 
do Tocantins - CEATO e seu art. 5º, que define que a homologação do 
cadastro das entidades ocorrerá por meio de resolução;

considerando a importância do papel que as entidades 
ambientalistas desempenham na gestão democrática dos recursos 
naturais do Estado do tocantins e na formulação e/ou implementação de 
políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente;

considerando que apenas as entidades ambientalistas 
regularmente inscritas no cEAto serão consideradas aptas a votar 
e serem votadas nos processos eleitorais relacionados ao conselho 
Estadual do meio Ambiente - coEmA/to;

considerando que os fundos estaduais, do meio ambiente e 
de recursos hídricos, destinam parte dos seus recursos para o apoio a 
projetos realizados em parceria ou através de convênios com entidades 
não governamentais;

considerando a necessidade de obedecer ao princípio 
constitucional da publicidade dos atos da administração pública;

considerando a manifestação jurídica favorável ao cadastramento 
da instituição solicitante (Parecer nº 80/2017/AsJUr/sEmArH acostado 
às fls. 41 e do despacho nº 56/2017/ASJUR/SEMARH acostado às fls. 53 
do processo nº 2017/39000/000130),

rEsoLVE:

Art. 1º Homologar no cEAto, a entidade denominada 
Associação movimento Ecológico amigos do meio ambiente - AmEAmA.

Art. 2º o registro do cadastro perante o cEAto terá validade de 
02 (dois) anos contados da publicação desta resolução.

Parágrafo único. A entidade cadastrada deverá solicitar seu 
recadastramento antes do término do prazo mencionado no caput deste 
artigo, conforme a documentação exigida no parágrafo único do art. 4º da 
resolução coEmA/to nº 60/2015, a qual altera a resolução coEmA/
to nº 26/2011.

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

Palmas - to, 15 de dezembro de 2017.

LUzImEIrE cArrEIrA
Presidente

RESOLUÇÃO COEMA/TO Nº 80, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

dispõe sobre a homologação de entidade ambientalista 
no cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado 
do tocantins - cEAto, denominada Associação 
de Preservação Ambiental e Valorização da Vida - 
EcotErrA.

o consELHo EstAdUAL do mEIo AmbIEntE - coEmA/
to, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 1.789, 
de 15 de maio de 2007, e tendo em vista o disposto em seu regimento 
Interno, art. 2º, inciso XIV, aprovado pelo decreto nº 3.603, de 9 de 
janeiro de 2009 e

considerando o disposto na resolução coEmA nº 26/2011 e nº 
60/2017, que instituiu o cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado 
do Tocantins - CEATO e seu art. 5º, que define que a homologação do 
cadastro das entidades ocorrerá por meio de resolução;

considerando a importância do papel que as entidades 
ambientalistas desempenham na gestão democrática dos recursos 
naturais do Estado do tocantins e na formulação e/ou implementação de 
políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente;

considerando que apenas as entidades ambientalistas 
regularmente inscritas no cEAto serão consideradas aptas a votar 
e serem votadas nos processos eleitorais relacionados ao conselho 
Estadual do meio Ambiente - coEmA/to;

considerando que os fundos estaduais, do meio ambiente e 
de recursos hídricos, destinam parte dos seus recursos para o apoio a 
projetos realizados em parceria ou através de convênios com entidades 
não governamentais;

considerando a necessidade de obedecer ao princípio 
constitucional da publicidade dos atos da administração pública;

considerando a manifestação jurídica favorável ao cadastramento 
da instituição solicitante (Parecer nº 75/2017/AsJUr/sEmArH acostado 
às fls. 32 e do despacho nº 57/2017/ASJUR/SEMARH acostado às fls. 25 
do processo nº 2017/39000/000129),

rEsoLVE:

Art. 1º Homologar no cEAto, a entidade denominada Associação 
de Preservação Ambiental e Valorização da Vida - EcotErrA.

Art. 2º o registro do cadastro perante o cEAto terá validade de 
02 (dois) anos contados da publicação desta resolução.

Parágrafo único. A entidade cadastrada deverá solicitar seu 
recadastramento antes do término do prazo mencionado no caput deste 
artigo, conforme a documentação exigida no parágrafo único do art. 4º da 
resolução coEmA/to nº 60/2015, a qual altera a resolução coEmA/
to nº 26/2011.

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

Palmas - to, 15 de dezembro de 2017.

LUzImEIrE cArrEIrA
Presidente
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RESOLUÇÃO COEMA/TO Nº 81, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

dispõe sobre a homologação de entidade ambientalista 
no cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado 
do tocantins - cEAto, denominada Associação Anjos 
da selva - GrUPo rAIz dA tErrA.

o consELHo EstAdUAL do mEIo AmbIEntE - coEmA/
to, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 1.789, 
de 15 de maio de 2007, e tendo em vista o disposto em seu regimento 
Interno, art. 2º, inciso XIV, aprovado pelo decreto nº 3.603, de 9 de 
janeiro de 2009 e;

considerando o disposto na resolução coEmA nº 26/2011 e nº 
60/2015, que instituiu o cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado 
do Tocantins - CEATO e seu art. 5º, que define que a homologação do 
cadastro das entidades ocorrerá por meio de resolução;

considerando a importância do papel que as entidades 
ambientalistas desempenham na gestão democrática dos recursos 
naturais do Estado do tocantins e na formulação e/ou implementação de 
políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente;

considerando que apenas as entidades ambientalistas 
regularmente inscritas no cEAto serão consideradas aptas a votar 
e serem votadas nos processos eleitorais relacionados ao conselho 
Estadual do meio Ambiente - coEmA/to;

considerando que os fundos estaduais, do meio ambiente e 
de recursos hídricos, destinam parte dos seus recursos para o apoio a 
projetos realizados em parceria ou através de convênios com entidades 
não governamentais;

considerando a necessidade de obedecer ao princípio 
constitucional da publicidade dos atos da administração pública;

considerando a manifestação jurídica favorável ao cadastramento 
da instituição solicitante (Parecer nº 85/2017/AsJUr/sEmArH acostado 
às fls. 31 do processo nº 2017/39000/000148),

rEsoLVE:

Art. 1º Homologar no cEAto, a entidade denominada 
Associação Anjos da selva - GrUPo rAIz dA tErrA.

Art. 2º o registro do cadastro perante o cEAto terá validade de 
02 (dois) anos contados da publicação desta resolução.

Parágrafo único. A entidade cadastrada deverá solicitar seu 
recadastramento antes do término do prazo mencionado no caput deste 
artigo, conforme a documentação exigida no parágrafo único do art. 4º da 
resolução coEmA/to nº 60/2015, a qual altera a resolução coEmA/
to nº 26/2011.

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

Palmas - to, 15 de dezembro de 2017.

LUzImEIrE cArrEIrA
Presidente

RESOLUÇÃO COEMA/TO Nº 82, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

dispõe sobre a homologação de entidade ambientalista 
no cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado 
do tocantins - cEAto, denominada cEdEcA - centro 
de defesa dos direitos da criança e do Adolescente 
Glória de Ivone.

o consELHo EstAdUAL do mEIo AmbIEntE - coEmA/
to, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 1.789, 
de 15 de maio de 2007, e tendo em vista o disposto em seu regimento 
Interno, art. 2º, inciso XIV, aprovado pelo decreto nº 3.603, de 9 de 
janeiro de 2009 e;

considerando o disposto na resolução coEmA nº 26/2011 e nº 
60/2015, que instituiu o cadastro das Entidades Ambientalistas do Estado 
do Tocantins - CEATO e seu art. 5º, que define que a homologação do 
cadastro das entidades ocorrerá por meio de resolução;

considerando a importância do papel que as entidades 
ambientalistas desempenham na gestão democrática dos recursos 
naturais do Estado do tocantins e na formulação e/ou implementação de 
políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente;

considerando que apenas as entidades ambientalistas 
regularmente inscritas no cEAto serão consideradas aptas a votar 
e serem votadas nos processos eleitorais relacionados ao conselho 
Estadual do meio Ambiente - coEmA/to;

considerando que os fundos estaduais, do meio ambiente e 
de recursos hídricos, destinam parte dos seus recursos para o apoio a 
projetos realizados em parceria ou através de convênios com entidades 
não governamentais;

considerando a necessidade de obedecer ao princípio 
constitucional da publicidade dos atos da administração pública;

considerando a manifestação jurídica favorável ao cadastramento 
da instituição solicitante (Parecer nº 89/2017/AsJUr/sEmArH acostado 
às fls. 48 do processo nº 2017/39000/000155),

rEsoLVE:

Art. 1º Homologar no cEAto, a entidade denominada cEdEcA 
- centro de defesa dos direitos da criança e do Adolescente Glória de 
Ivone.

Art. 2º o registro do cadastro perante o cEAto terá validade de 
02 (dois) anos contados da publicação desta resolução.

Parágrafo único. A entidade cadastrada deverá solicitar seu 
recadastramento antes do término do prazo mencionado no caput deste 
artigo, conforme a documentação exigida no parágrafo único do art. 4º da 
resolução coEmA/to nº 60/2015, a qual altera a resolução coEmA/
to nº 26/2011.

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

Palmas - to, 15 de dezembro de 2017.

LUzImEIrE cArrEIrA
Presidente

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

MOÇÃO CERH/TO Nº 03, DE 13 DE DEzEMbRO DE 2017.

recomenda ao Presidente da comissão de meio 
Ambiente do senado federal a rejeição do Projeto 
de Lei da câmara nº 315, de 2009, em tramitação no 
senado federal que reduz o percentual de recursos 
da compensação financeira pelo Utilização dos 
recursos Hídricos para Geração de Energia Elétrica -  
cfUrH destinado aos estados.

o consELHo EstAdUAL dE rEcUrsos HÍdrIcos -  
cErH/to, no uso das competências que lhe são conferidas pelas Leis nº 
1.307, de 22 de março de 2002; e 2.097, de 13 de julho de 2009 e tendo 
em vista o disposto em seu regimento Interno,e

considerando, que esse PL propõe mudar a distribuição dos 
recursos da compensação financeira pela Utilização dos recursos 
Hídricos para Geração de Energia (cfUrH) e os royalties de Itaipu, 
uma taxa cobrada dos empreendimentos que geram energia hidrelétrica, 
favorecendo 716 municípios em detrimento de todo o sistema de Gestão 
das Águas no brasil e demais municípios;

considerando que o pedido de posicionamento contrário a esse 
PL ganha especial destaque em razão da crise hídrica que vivemos, onde 
tem faltado água para o abastecimento da população e para os setores 
produtivos, prejudicando o abastecimento público, indústrias, irrigação, 
geração de energia etc. Em outras palavras, será retirada parte importante 
dos recursos que mantém os sistemas Estaduais de Gestão dos recursos 
Hídricos, e de meio Ambiente, no momento em que eles são mais cobrados 
para tentar reverter essa crise hídrica e minimizar seus efeitos;
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considerando, que caso esse PL avance, e seja aprovado, serão 
inviabilizados projetos e ações que visam garantir água em quantidade e 
qualidade para todos, pois os recursos que serão retirados dos Estados, 
são ulizados para a execução de ações e projetos ligados à manutenção 
e melhoria da quantidade e qualidade das águas, buscando beneficiar a 
totalidade dos 5.570 municípios brasileiros, e não apenas 13% destes;

considerando, que cabe destacar que estes 716 municípios, já 
são beneficiários com 45% dos recursos arrecadados pela CFURH, sem 
qualquer obrigação de aplicação destes recursos em ações ligadas aos 
recursos hídricos ou ao meio ambiente;

considerando, que a redução do percentual repassado aos 
Estados, de 45% para 25%, certamente terá como consequências:

- Beneficiar apenas 13% dos municípios brasileiros, 716 
municípios, em detrimento dos demais (5.570 municípios); e

- Inviabilização de grande parte dos sistemas Estaduais de 
Gestão de recursos Hídricos, com ruptura e encerramento de projetos e 
ações que prejudicarão a sociedade e os setores usuários;

considerando, ainda que a responsabilidade pela gestão dos 
recursos hídricos é uma atribuição dos Estados e da União, e que a 
disponibilidade hídrica e a sua boa gestão são inclusive base do fato 
gerador da receita em tela, a cfUrH;

Considerando, ainda que reconhecemos as dificuldades em que 
os municípios se encontram no brasil, e a legíma busca por outras fontes 
de receita, entretanto, caso o PL 315/09 seja aprovado, seus reflexos 
serão responsáveis pela paralisação da gestão dos recursos hídricos, 
com consequente impacto no desenvolvimento econômico e social dos 
Estados, e inclusive para estes mesmos municípios;

considerando, a moção do conselho nacional de recursos 
Hídricos - cnrH nº 51 de 2010, que “ recomenda a rejeição do Projeto 
de Lei da câmara nº 315 de 2009, em tramitação no senado federal, 
que reduz o percentual de recursos da compensação financeira pela 
Utilização dos recursos Hídricos para Geração de Energia Elétrica - 
cfUrH destinados aos estados” resolve:

recomendar ao Presidente da comissão de meio Ambiente do 
senado federal a rejeição do Projeto de Lei da câmara nº 315, de 2009, 
em tramitação no senado federal, que reduz o percentual de recursos 
da compensação financeira pela Utilização dos recursos Hídricos para 
Geração de Energia Elétrica - cfUrH destinado aos estados.

Luzimeire carreir
Presidente

Aldo Araújo de Azevedo
secretário Executivo

RESOLUÇÃO CERH/TO Nº 069, DE 13 DE DEzEMbRO DE 2017.

Aprova o Plano de Aplicação dos recursos do fundo 
Estadual de recursos Hídricos para o Exercício 
financeiro de 2018.

o consELHo EstAdUAL dE rEcUrsos HÍdrIcos -  
cErH/to, no uso das competências que lhe são conferidas pelas Leis 
nºs 1.307, de 22 de março de 2002; 2.089, de 09 de julho de 2009; 2.097, 
de 13 de julho de 2009 e o Ato nº 345-dsG de 11 de março de 2016, e 
tendo em vista o disposto em seu regimento Interno, publicado no diário 
Oficial no 3.600, de 02 de abril de 2012, e

considerando, a importância da utilização do fundo Estadual de 
recursos Hídricos - fErH/to para a implementação dos Instrumentos 
da Política Estadual de recursos Hídricos, bem como para a estruturação 
e fortalecimento do sistema Estadual de Gerenciamento dos recursos 
Hídricos, ambos instituídos pela Lei Estadual nº 1.307 de 2002;

considerando, que os recursos do fErH/to devem ser 
aplicados: i - pela secretaria de meio Ambiente e recursos Hídricos - 
sEmArH, após deliberação do conselho Estadual de recursos Hídricos 
- cErH/to; ii - por meio de acordos, convênios, termos de parcerias, 
ajustes ou outros instrumentos, celebrados entre a secretaria do meio 
Ambiente e recursos Hídricos - sEmArH e órgãos ou demais entes 
públicos internacionais, estrangeiros, federais, estaduais ou municipais, 
bem assim entidades da iniciativa privada com intuitos não lucrativos, 
respeitadas as finalidades do FERH/TO e a aprovação do CERH/TO;

considerando, o disposto no Programa 1150 - recursos Hídricos 
da Lei nº 3.051 de 21 de dezembro de 2015 que institui o Plano Plurianual 
- PPA para o período de 2016/2019;

rEsoLVE:

Art. 1o Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos do fundo 
Estadual de recursos Hídricos do tocantins para o exercício de 2018, 
conforme deliberação ocorrida na 33ª reunião ordinária do conselho 
Estadual de recursos Hídricos - cErH/to, realizada no dia 13/12/2017, 
na forma do Anexo Único a esta resolução. 

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

Luzimeire carreir
Presidente

Aldo Araújo de Azevedo
secretário Executivo

AnEXo ÚnIco À rEsoLUçÃo cErH/to nº 069, 
dE 13 dE dEzEmbro dE 2017

PLAno dE APLIcAçÃo do fUndo EstAdUAL dE rEcUrsos HÍdrIcos - fErH/to - UG:405900 EXErcÍcIo 
dE 2018

18.544.1150.30080000 Apoio na Implementação de Ações de Adaptação e mitigação de situações de Emergência 
Ambiental

Elemento de despesa Especificação orçamento r$

3.3.3.90.14 dIÁrIAs - PEssoAL cIVIL 100.000,00

3.3.3.90.30 mAtErIAL dE consUmo 100.000,00

3.3.3.91.41 contrIbUIçÕEs 750.000,00

3.4.4.90.51 obrAs E InstALAçÕEs 1.500.000,00

sub total 2.450.000,00

3.3.3.90.14- diárias para acompanhamento Projeto barraginhas.

3.3.3.90.30- Aquisição de combustível para o Projeto barraginhas.

3.3.3.91.41- Assinatura de termo de colaboração/convênio com a secretaria de cidadania e Justiça para contratação 
de apenados para compor brigadas de combate a incêndios florestais.

3.4.4.90.51- contratação de Empresa para construção de 3.200 barraginhas na zona rural dos municípios da região 
centro sul do Estado do tocantins.

18.544.1150.30210000 Estruturação e fortalecimento do sistema Estadual de Gerenciamento de recursos Hídricos

Elemento de despesa Especificação orçamento r$

3.3.3.50.41 contrIbUIçÕEs 1.500.000,00

3.3.3.90.14 dIÁrIAs - PEssoAL cIVIL 180.000,00

3.3.3.90.30 mAtErIAL dE consUmo 437.000,00

3.3.3.90.33 PAssAGEns E dEsPEsAs com LocomoçÃo 165.000,00

3.3.3.90.36 oUtros sErV.dE tErcEIros - PEssoA fÍsIcA 10.000,00

3.3.3.90.39 oUtros sErV.dE tErcEIros - PEssoA JUrIdIcA 450.000,00

3.3.3.90.47 obrIGAçÕEs trIbUtÁrIAs E contrIbUtIVAs 45.000,00

3.3.3.90.92 dEsPEsAs dE EXErcÍcIos AntErIorEs 13.000,00

sub total 2.800.000,00

3.3.3.50.41-Pagtº da 2ª parcela do termo de Parceria 02/2017 assinado com o Instituto Ecológica-Palmas para realizar 
cooperação técnica e Assessoria aos cbHs dos rios formoso, manuel Alves da natividade, Lago de Palmas, Lontra 
e corda, santo Antonio e santa tereza no estado do tocantins.

3.3.3.90.14- diárias para servidores da sEmArH.

3.3.3.90.30-Aquisição de combustível, peças de reposição da frota da semarh, etc.

3.3.3.90.33- Aquisição de passagens áreas para servidores da semarh.
3.3.3.90.36- Pagtº, de serviços de terceiros Pessoa física.

3.3.3.90.39-Mecânica, Revisões,Seguros, Emplacamento da frota, material gráfico para eventos, locações.

3.3.3.90.47- Pagtº de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de renda, Icms, IPVA, IPtU, taxa de 
Limpeza Pública, cofIns, PIs/PAsEP, etc.).

3.3.3.90.92 - Pagtº de despesas de exercício anterior.

18.544.1150.30230000 financiamento de Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos e Pesquisas de rec. Hídricos

Elemento de despesa Especificação orçamento r$

3.3.3.50.41 contrIbUIçÕEs 500.000,00

3.3.3.50.41 contrIbUIçÕEs 1.600.000,00

sub total 2.100.000,00

3.3.3.50.41 - Assinatura de convênio com a Uft para Execução da fase d, que trata da revisão das outorgas para 
estabelecimento das regras de Operação e Controle, conforme proposta do IAC/UFT, ratificadas no Termo do Acordo 
entabulado na primeira Audiência Pública realizada no dia 05 de dezembro de 2016, na Ação cautelar do mPE na 
Bacia Hidrográfica do Rio Formoso. 

3.3.3.50.41 - Pagtº da 2ª parcela do termo de Parceria 01/2017, assinado com o Instituto Ecológica-Palmas para 
recuperação de 200 nascentes nas bacias hidrográficas dos rios Formoso, Manuel Alves da Natividade, Lontra e 
ribeirão taquaruçu, no Estado do tocantins.

18.541.1150.30240000 fortalecimento da Educação Ambiental

Elemento de despesa Especificação orçamento r$ 

3.3.3.90.14 dIÁrIAs- PEssoAL cIVIL 200.000,00

3.3.3.90.30 mAtErIAL dE consUmo 50.000,00

sub total 250.000,00 
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3.3.3.90.14 diárias para acompanhamento dos projetos

3.3.3.90.30 Apoio aos projetos de Educação ambiental

18.544.1150.30400000 Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de recursos Hídricos

Elemento de despesa Especificação orçamento r$

3.3.3.50.41 contrIbUIçÕEs 500.000,00

sub total 500.000,00 

3.3.3.50.41-Pagtº da 2ª parcela termo de colaboração sEmArH 01/2017, assinado com a fAPto para o monitorar 
parâmetros de qualidade de Água bruta e Efluentes nas bacias hidrográficas do Estado do Tocantins

totAL UG - fErH ===>> 405900 - fUndo EstAdUAL dE rEcUrsos HÍdrIcos 8.100.000,00
 

secretaria de meio Ambiente e recursos Hídricos
conselho Estadual de recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERH/TO Nº 070, DE 13 DE DEzEMbRO DE 2017.

Institui o calendário de reuniões ordinárias do 
conselho Estadual de recursos Hídricos para o ano 
de 2018.

o consELHo EstAdUAL dE rEcUrsos HÍdrIcos -  
cErH/to, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei 
2.097, de 13 de junho de 2009, e tendo em vista o disposto no artigo 28º, 
inciso V, letra “m”, do seu Regimento Interno, publicado no Diário Oficial 
nº 3.600, de 02 de abril de 2012;

resolve:

Art. 1º Instituir o calendário de reuniões ordinárias do conselho 
Estadual de recursos Hídricos - cErH/to para o ano de 2018, aprovado 
na 33ª reunião ordinária do referido conselho, realizada no dia 13 de 
dezembro de 2017, com as seguintes datas:

34ª reunião ordinária 07 de março de 2018

35ª reunião ordinária 20 de junho de 2018

36ª reunião ordinária 12 de setembro de 2018

37ª reunião ordinária 12 de dezembro de 2018

Luzimeire carreir
Presidente

Aldo Araújo de Azevedo
secretário Executivo

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA/SES/GAbSEC Nº 890/2017.
PROCESSONº2017/30550/006975

osEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV 
da constituição do Estado, art. 3º, §I, tendo em vista que lhe compete 
à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 
58, inc. III, c/c o art. 67 da Lei 8.666 e a Instrução normativa tcE-to nº 
002/2008, de 07 de maio de 2008.

rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e fiscal de contrato 
e seus respectivos suplentes, como abaixo segue:

contrAto ProcEsso obJEto

202/2017 2017/30550/006975

o presente contrato tem por objeto selecionar, para contratação, empresa 
especializada na Prestação de serviços de locação de equipamentos 
(LEItos dE UtI) para os hospitais: Hospital Geral Público de Palmas, 
Hospital regional de Araguaína e Hospital regional de Gurupi, com 
manutenção preventiva e corretiva.

fIscAL sUPLEntE HosPItAL GEstor do contrAto

dEIbLY ArAÚJo LImA
matricula: 1282573-2

mAGnA rEGInA 
fErrEIrA

matricula: 773491-9

HosPItAL GErAL 
PÚbLIco dE PALmAs

LEonArdo dE oLIVEIrA 
toLdEdo sILVA

matricula: 1036955-8

fIscAL sUPLEntE HosPItAL GEstor do contrAto

nEUrIdA bAtIstA 
rodrIGUEs dE soUzA

matricula: 635550-1

mArIA dELfInA 
PErEIrA dE soUzA
matricula: 757370-2

HosPItAL rEGIonAL dE 
ArAGUAÍnA

AndrÉIA rIbEIro 
coUto tEIXEIrA
matricula: 852512-1

Art. 2º são atribuições do Gestor do contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º são atribuições do fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar, através de relatório, 
à diretoria do Laboratório central de saúde Pública para ciência e 
apreciação das providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 120 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Aquisição e 
Logística para as devidas providências;

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

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

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

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

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

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

Palmas - to, 12 de dezembro de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde
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PORTARIA/GAbSEC/SES/Nº 897/2017, 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 42, incisos I e II, da constituição do Estado 
do tocantins;

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

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

considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º Substituir o fiscal do contrato 066/2017, apenas da UCT de 
Augustinópolis, processo administrativo 2017/30550/0001951, publicado 
no doE nº 4.888, de 14 de junho de 2017, Portaria sEs/n º 327/2017, de 
10 de maio de 2017. Passam a ser fiscal e suplente, os servidores abaixo 
relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, exercerem o cargo 
conforme elencado a seguir:

contrato Processo objeto Local fiscal do contrato

5066/2017 2017/3055/01951

AQUIsIçÃo dE GÊnEros 
ALImEntÍcIos PArA o 

LAncHE do dos doAdorEs 
dE sAnGUE nA HEmorrEdE 

do tocAntIns

Uct dE 
AUGUstInÓPoLIs

fiscal
Jordana santos sousa 

silva - matrícula 
1281348-1

suplente Josélia Pereira Lima - 
matrícula 602076-2

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

IV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

VI - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

VII - na ausência do fiscal, tais responsabilidades serão do seu 
suplente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 19 de outubro 
de 2017.

Palmas-to, 12 de dezembro de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/GAbSEC/SES/Nº 898/2017, 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 42, incisos I e II da constituição do Estado 
do tocantins;

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

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

considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º Substituir o fiscal e suplente do contrato 066/2014, 
processo administrativo 2014/30550/000335, publicado no doE nº 4.156, 
de 26 de junho de 2014, Portaria sEsAU 659/2014, de 09 de junho de 
2014. Passam a ser fiscal e suplente, os servidores abaixo relacionados 
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercerem o cargo conforme 
elencado a seguir:

contrato Processo objeto Local fiscal do contrato

5066/2014 2014/3055/000335

c o n t r A t A ç Ã o  d E 
E m P r E s A E s P E c I A L I z A d A 
n o  f o r n E c I m E n t o  d E 
conJUnto IntEGrAdo PArA 
r E A L I z A ç Ã o  d E  c o L E tA 
Por AfErEsE E AfErEsE 
tErAPÊUtIcA ImPLAntAdA no 
AmbULAtÓrIo do HEmocEntro 
coordEnAdor dE PALmAs 
HGPP

Hemocentro 
coordenador de 
Palmas/Anexo 

HGPP

fiscal simone milani mendes - 
matrícula 1173928-1

suplente
Aldenira freitas 

campos Gomes - 
matrícula 4076934

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

IV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

VI - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

VII - na ausência do fiscal, tais responsabilidades serão do seu 
suplente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 21 de agosto 
de 2017.

Palmas-to, 12 de dezembro de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/GAbSEC/SES/Nº 899/2017, 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 42, incisos I e II da constituição do Estado 
do tocantins;

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

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

considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º Substituir o fiscal do contrato 073/2017, apenas da UCT de 
Augustinópolis, processo administrativo 2017/30550/0001949, publicado 
no doE nº 4.922, de 01 de agosto de 2017, Portaria sEs/n º 480/2017, 
de 27 de junho de 2017. Passam a ser fiscal e suplente, os servidores 
abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, exercerem 
o cargo conforme elencado a seguir:
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contrato Processo objeto Local fiscal do contrato

5073/2017 2017/3055/01949

AQUIsIçÃo 
dE GÊnEros 
ALImEntÍcIos 

PArA o LAncHE 
do dos 

doAdorEs dE 
sAnGUE nA 

HEmorrEdE do 
tocAntIns

Uct dE 
AUGUstInÓPoLIs

fiscal

Jordana santos 
sousa silva 
- matrícula 
1281348-1

suplente
Josélia Pereira 
Lima - matrícula 

602076-2

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

IV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

VI - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

VII - na ausência do fiscal, tais responsabilidades serão do seu 
suplente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 19 de outubro 
de 2017.

Palmas-to, 12 de dezembro de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/GAbSEC/SES/Nº 900/2017, 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 42, incisos I e II da constituição do Estado 
do tocantins;

considerando os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, consoante disposto no art. 37 da constituição 
federal;

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

considerando o art. 13, inciso IX, da Instrução normativa nº 
02/2008, de 07 de maio de 2008, do tribunal de contas do Estado do 
tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º Substituir o fiscal do contrato 068/2017, apenas da UCT de 
Augustinópolis, processo administrativo 2017/30550/0001071, publicado 
no doE nº 4.888, de 14 de junho de 2017, Portaria sEs/n º 324/2017, de 
08 de maio de 2017. Passam a ser fiscal e suplente, os servidores abaixo 
relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, exercerem o cargo 
conforme elencado a seguir:

contrato Processo objeto Local fiscal do contrato

5068/2017 2017/3055/01071

AQUIsIçÃo dE GÊnEros 
ALImEntÍcIos PArA o LAncHE do 

dos doAdorEs dE sAnGUE nA 
HEmorrEdE do tocAntIns

Uct dE AUP
AUGUstInÓPoLIs

fiscal

Jordana santos 
sousa silva 
- matrícula 
1281348-1

suplente
Josélia Pereira 
Lima - matrícula 

602076-2

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinou e o resultado 
das medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto;

IV - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

V - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
nas condições estabelecidas no instrumento contratual e/ou recebimentos 
dos materiais;

VI - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados.

VII - na ausência do fiscal, tais responsabilidades serão do seu 
suplente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 19 de outubro 
de 2017.

Palmas-to, 12 de dezembro de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/GAb/SESTO Nº 903, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dA sAÚdE, designado pelo Ato Governamental 
de nº 96 - NM. publicado no Diário Oficial do Estado nº 4.548, de 27 de 
janeiro de 2016, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV, da 
constituição do Estado.

considerando a contratação de locação de imóvel da proprietária 
sra. Eva ferreira de moura, situado a Avenida 25 de julho, nº 522, 
integrante do loteamento são miguel, destinado a sediar a residência 
terapêutica - tipo I - em Araguaína - to.

Considerando o termo de ajustamento de conduta firmado 
entre o Estado do tocantins através da secretaria Estadual de saúde, 
ministério Público federal e o Juizado da 2ª Vara da fazenda da comarca 
de Araguaína (autos nº 5008560-92.2013.827.2706);

considerando ser de extrema necessidade a implantação em 
razão da implantação da rede de Atenção Psicossocial no componente de 
desinstitucionalização de pacientes oriundos da clínica de repouso são 
francisco e de outros dispositivos asilares que perderam seus vínculos 
afetivos e familiares;

considerando que os serviços residenciais terapêuticos 
caracterizam-se com moradias inseridas na comunidade, destinadas às 
pessoas com transtornos mentais egressas de hospitais psiquiátricos 
e/ou hospitais de custódia. neste sentido, o município de Araguaína 
apresenta urgência na abertura do serviço para atender a demanda 
de pessoas com transtornos mentais graves sem vínculos familiares e 
que saíram do Hospital Psiquiátrico em 2013 que continuam em regime 
fechado no Hospital Público de Araguaína e as pessoas inimputáveis 
que se encontram em regime fechado na Unidade de tratamento Penal 
barra da Grota;

considerando, ainda, que a locação do imóvel torna-se 
imprescindível e de natureza continuada para que a sEs cumpra suas 
obrigações proporcionando um atendimento digno e de qualidade aos 
usuários do sistema Único de saúde;

considerando que a presente contratação ocorrerá de acordo 
com a Lei 8.666/93, art. 24, inciso X, que traz o seguinte texto:

Art. 24. [...] X - para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, 
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo 
avaliação prévia; [...]
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considerando Justificativa emitida pelo Gestor da Pasta nas 
folhas nº 144/145, autos do processo nº 2016/30550/008594.

considerando Parecer Jurídico “ sAJ/dcc/Gc” nº 6700/2017 
exarado pela diretoria de contratos e convênios/Gerência de contratos, 
da superintendência de Assuntos Jurídicos da Pasta, devidamente 
homologado pelo despacho nº 1816/2017, no qual se manifesta favorável 
à locação do imóvel com a proprietária sr. Eva ferreira de moura, por 
meio de dispensa de licitação;

rEsoLVE:

Art. 1º dispensar a realização de procedimento licitatório, 
nos termos do art. 24, inciso X, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
visando à contratação com a proprietária sra. Eva ferreira de moura, para 
atender às necessidades da superintendência de Políticas e Atenção à 
saúde, visando no referido imóvel a instalação do serviço residencial 
terapêutico - tipo I - na cidade de Araguaína - to, valor mensal de r$ 
6.000,00 (seis mil reais), pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo 
um montante anual de r$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), conforme 
Processo Administrativo nº 2015.30550.003746.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC Nº 904/2017.
PROCESSO Nº 2017/30550/005467

osEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV 
da constituição do Estado, art. 3º §I, tendo em vista que lhe compete 
à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 
58, inc. III, c/c o art. 67 da Lei 8.666 e a Instrução normativa tcE-to nº 
002/2008, de 07 de maio de 2008.

rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de Gestor e fiscal de contrato 
e seus respectivos suplentes, como abaixo segue:

contrAto ProcEsso obJEto EmPrEsA

225/2017 2017/30550/005467

Aquisição de serviços de prestação de serviços de 
processamento, higienização com locação e fornecimento 
de enxoval devidamente processado, higienicamente limpo, 
livre da quantidade de microrganismos patogênicos que 
possam causar doença humana, com gestão completa 
da rouparia, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, 
decorrentes do Pregão Eletrônico nº 001/2017.

br AUtomAtIon 
EcoLoGIcAL 

sYstEm 
InLAUndrY 
LtdA- mE.

HosPItAL fIscAL sUPLEntE GEstor (diretor 
Administrativo)

Hospital Infantil Público 
de Palmas

shirley Alves da costa
matrícula: 665104-1

Ana cláudia Gomes Vieira
matrícula: 1009958-2

carlos Eduardo francisco da silva
matrícula: 11512865-1

Hospital Geral de 
Palmas

cléria maria Vieira
matrícula: 11553065-1

magna regina ferreira
matrícula: 773491-9

Leonardo de oliveira toledo silva
matrícula:1036955-8

Art. 2º são atribuições do Gestor do contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º são atribuições do fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar, através de relatório, 
à diretoria do Laboratório central de saúde Pública para ciência e 
apreciação das providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 120 dias do 
final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Aquisição e 
Logística para as devidas providências;

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

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

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

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

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

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

Palmas - to, 15 de dezembro de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde
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PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0933, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos 
I, II e IV, da constituição Estadual e consoante no disposto no art. 23, §2º, 
da Lei nº 2.670, de 19 de dezembro de 2012, resolve:

Art. 1º EstAbELEcEr, a partir da de 1º de janeiro de 2018, a 
carga horária de 60 (sessenta) horas semanais para o servidor mAUrIcIo 
dE bAstos cUrAdo JUnIor, médico, matrícula nº 882978/1, cPf: 
788.484.581-49, lotado no Hospital Infantil de Palmas dr. Hugo da rocha 
silva, rEdIstrIbUIndo-A da seguinte forma:

20 (vinte) horas semanais no Hospital Infantil de Palmas dr. 
Hugo da rocha silva;

40 (quarenta) horas semanais no centro Integrado de 
Assistência à mulher e à criança dona regina siqueira campos.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0936, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV 
da constituição Estadual, resolve:

Art. 1º rEGULArIzAr A LotAçÃo dos servidores abaixo 
relacionados na Gerência da sala de situação de saúde, retroativo a 20 
de novembro de 2017.

ItEm nomE mAtrÍcULA cArGo

01 dAnIELLE fErrEIrA dA sILVA 831790/1 Assistente de serviços de saúde

02 E r L A E n E  tE d E s c o c A n E d o 
sILVEstrE EmILIo 479527/2 Enfermeiro

03 WAGnEr sAntos dE JEsUs 898329/2 Analista em tecnologia da Informação/Gerente 
da sala de situação de saúde/dAI-1

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0937, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV 
da constituição Estadual e consoante no disposto no art. 23, §2º, da Lei 
nº 2.670, de 19 de dezembro de 2012, resolve:

Art. 1º rEGULArIzAr A LotAçÃo da servidora PAtrIcIA 
rEGInA morEIrA GomEs, Enfermeiro/Gerente de doenças 
transmissíveis-dAI-1, matrícula nº 193840/1, cPf: 122.006.598-65, na 
Gerência do centro de Informações Estratégicas de Vigilância em saúde, 
retroativo a 02 de fevereiro de 2016.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0938, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso IV, da constituição Estadual e com fundamento no 
disposto no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º IntErromPEr, por motivo de licença maternidade, 02 
(dois) dias no período de 1º/03/2017 a 02/03/2017, das férias, da servidora 
sILVAnIA dE soUzA fUrtAdo, técnico em Enfermagem, matrícula nº 
1230220/1, cPf: 912.129.791-68, lotada no Hospital de referência de 
Arraias, relativas ao período aquisitivo 2015/2016, previstas para o período 
de 1º/02/2017 a 02/03/2017, assegurando-lhe o direito de fruí-las em data 
oportuna e não prejudicial ao serviço público e à servidora.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0939, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso IV, da constituição Estadual e com fundamento no 
disposto no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º IntErromPEr, por motivo de licença maternidade, 
04 (quatro) dias no período de 27/10/2017 a 30/10/2017, das férias, da 
servidora AdrIAnA dA sILVA sAntos bArros, nutricionista, matrícula 
nº 774239/3, cPf: 634.533.633-53, lotada no Hospital de referência de 
Augustinópolis, relativas ao período aquisitivo 2016/2017, previstas para 
o período de 1º/10/2017 a 30/10/2017, assegurando-lhe o direito de fruí-
las em data oportuna e não prejudicial ao serviço público e à servidora.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0940, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso IV, da constituição Estadual e com fundamento no 
disposto no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º concEdEr férias no período de 08/01/2018 a 
06/02/2018, para o servidor WErnEr KELLEr tAVArEs costA, 
Assistente de serviços de saúde/função comissionada de Administração-
fcA-1, matrícula nº 1143131/1, cPf: 016.688.261-51, lotado na diretoria 
do Escritório de Gerenciamento de Projetos, relativas ao período aquisitivo 
2014/2015, previstas para o período de 06/09/2015 a 05/10/2015, 
suspensas pela PortArIA/sEsAU/dGP/nº 1.327, de 17 de setembro de 
2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.465, de 25 de setembro 
de 2015.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0941, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, inciso IV, da constituição Estadual e com fundamento no 
disposto no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º concEdEr férias no período de 02/01/2018 a 
31/01/2018, para o servidor EUVALdo PErEIrA dE soUsA, Assistente 
de serviços de saúde, matrícula nº 847152/1, cPf: 760.636.401-00, lotado 
na diretoria de Assistência farmacêutica, relativas ao período aquisitivo 
2010/2013, previstas para o período de 17/10/2014 a 15/11/2014, 
suspensas pela PortArIA cGP/nº 1.367, de 16 de outubro de 2014, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.252, de 10 de novembro de 2014.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde
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PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0942, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV, 
da constituição Estadual, considerando o art. 129 da Lei 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, resolve:

Art. 1º tornAr sEm EfEIto a PortArIA/sEs/GAbsEc/
DGP/Nº 0475, de 13 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 4.892, de 21 de junho de 2017, que rEGULArIzA A LotAçÃo 
da servidora crIsLAnE mArIA dA sILVA bAstos, Inspetor em Vigilância 
sanitária/Gerente de controle de Infecção e Análise de risco, matrícula 
nº 1131591/1, na diretoria de Vigilância sanitária.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0947, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV 
da constituição Estadual, resolve:

Art. 1º rEGULArIzAr A LotAçÃo dos servidores abaixo 
relacionados na Gerência de folha de Pagamento e controle, a partir 
da data da publicação.

ItEm nomE mAtrÍcULA cArGo

01 IGArAnA morEIrA dE cArVALHo 62562/1 Assistente de serviços de saúde

02 JoELmA mAcIEL dos AnJos sILVA 1165402/1 Assistente de serviços de saúde/função 
comissionada de Administração-fcA-3

03 LEIdE IdAInE bArros dA sILVA 1032364/2 Assistente de serviços de saúde/função 
comissionada de Administração-fcA-10

04 nAYon AbEL KIKUcHI sILVA 11456892/1 Assistente de serviços de saúde/função 
comissionada de Administração-fcA-4

05 rAUL GIL bArbosA dE AndrAdE 438197/3 Administrador/função comissionada de 
Administração-fcA-2

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0948, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos 
I, II e IV, da constituição Estadual e consoante no disposto no art. 23, §2º, 
da Lei nº 2.670, de 19 de dezembro de 2012, resolve:

Art. 1º rEdIstrIbUIr a carga horária de 60 (sessenta) horas 
semanais, do servidor rIcArdo mAGno dE mIrAndA, médico, 
matrícula nº 455274/4, cPf: 361.807.773-49, lotado no Hospital de 
referência de Arapoema, retroativo a 1º de setembro de 2017, da 
seguinte forma:

20 (vinte) horas semanais no Hospital de referência de Arapoema;

40 (quarenta) horas semanais no Hospital de referência de Pedro Afonso-
Leôncio de sousa miranda.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0949, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I, 
II e IV, da constituição Estadual, e do disposto no art. 35 da Lei nº 1.818, 
de 23 de agosto de 2007,

considerando a Instrução normativa Geral nº 02/2015, de 17 
de setembro de 2015, resolve:

rEmoVEr

Art. 1º A servidora mIrYAm crIstInA ALcAntArA QUEIroz 
soUzA, Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 47550/1, cPf: 003.646.171-
79, do centro Integrado de Assistência à mulher e à criança dona regina 
siqueira campos para o Hospital de referência de dianópolis, a partir 
da data da publicação.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0950, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I, 
II e IV, da constituição Estadual, e do disposto no art. 35 da Lei nº 1.818, 
de 23 de agosto de 2007,

considerando a Instrução normativa Geral nº 02/2015, de 17 
de setembro de 2015, resolve:

rEmoVEr

Art. 1º A servidora cLEVIA mArJoLIA mIrAndA rIos, 
Assistente de serviços de saúde, matrícula nº 806344/1, cPf: 
687.926.545-68, do Hospital Geral de Palmas dr. francisco Ayres para a 
diretoria de Gestão da Hemorrede, a partir da data da publicação.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0952, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos 
I, II e IV, da constituição Estadual e consoante no disposto no art. 23, §2º, 
da Lei nº 2.670, de 19 de dezembro de 2012, resolve:

Art. 1º LotAr a servidora ELdA mArIA LoPEs mIrAndA 
HAmU, farmacêutico, matrícula nº 633644/3, cPf: 523.769.311-34, 
no Hospital de referência tertuliano corado Lustosa, a partir de 15 de 
dezembro de 2017.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0953, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, inciso IV, 
da constituição Estadual, resolve:

Art. 1º dEsIGnAr, sem ônus, o servidor JoAQUIm brIto 
dAmAscEno, diretor Administrativo de Unidade Porte 2-dAI-1, matrícula 
nº 11558130/1, cPf: 099.849.681-20, para responder pela diretoria 
Geral do Hospital de referência de Guaraí, no período de 09/01/2018 
a 29/01/2018, em período de afastamento do servidor cLAUdIo rEIs 
dE oLIVEIrA, Administrador Hospitalar/diretor-Geral de Unidade Porte 
2-dAs-4, matrícula nº 995001/2, cPf: 880.310.471-20.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PORTARIA/SES/GAbSEC/DGP/Nº 0957, DE 13 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I, 
II e IV, da constituição Estadual, e do disposto no art. 35 da Lei nº 1.818, 
de 23 de agosto de 2007,

considerando a Instrução normativa Geral nº 02/2015, de 17 
de setembro de 2015, resolve:

rEmoVEr

Art. 1º o servidor AntonIo LUIz dE dEUs, médico, matrícula 
nº 203510/6, CPF: 130.600.311-34, do Serviço de Verificação de Óbito-
sVo para o Hospital Geral de Palmas dr. francisco Ayres, a partir da 
data da publicação.

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

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde
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PORTARIA GAbSEC/SES Nº 2103, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE¸ no uso de suas 
atribuições legais e consoante o disposto no §1º, incisos I, II e IV do art. 
42 da constituição do Estado do tocantins, combinado com o inciso II 
do art. 175, inciso II do §1º e inciso II do §3º do art. 176, todos da Lei 
Estadual nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

AdVErtIr

JosEfA cLEIdE dA sILVA, número funcional 921303/4, técnica de 
enfermagem, lotada no Hospital Infantil Público de Palmas, em razão de 
comprovada prática de infração disciplinar, tipificada no art. 157, inciso 
XXV, §2º, bem como por inobservância dos princípios que regem as 
condutas dos servidores públicos na administração, prevista no art. 131, 
ambos da Lei Estadual de nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, conforme 
a decisão prolatada nos autos do Processo de sindicância Administrativa 
de nº 2017/30550/005120.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir de sua publicação no 
Diário Oficial de Estado.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo dA sAÚdE do EstAdo, em 
Palmas, capital do Estado do tocantins, aos 15 dias do mês de dezembro 
de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PROCESSO Nº 2017.30550.008295
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

o Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de Estado 
da saúde do tocantins, inscrita no cnPJ sob o número 25.053.117/0001 
- 64, neste ato representada pelo senhor secretário da saúde, mArcos 
EsnEr mUsAfIr, brasileiro, portador da cédula funcional nº 52.37846-9 
expedida pelo crm/rJ, cPf nº 425.415.577-87, residente e domiciliado 
nesta capital, designado pelo Ato Governamental de nº 96-nm, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 4.548, de 27 de janeiro de 2016, adiante 
designada simplesmente dEVEdorA, celebra o presente instrumento, 
conforme as cláusulas seguintes:

cLÁUsULA PrImEIrA -  A dEVEdorA reconhece 
expressamente, na forma do disposto nos arts. 62 e 63, §§1º e 2º, incisos 
I e III da Lei federal nº 4.320/64, c/c o art. 1º do decreto nº 62.115/68, que 
deve à empresa: tomAsI comErcIo dE GLP LtdA - EPP, inscrita no 
cnPJ sob o nº 17.403.694/0001-00, com sede na Av. Paraná, nº 1041, 
Quadra 84, Lote 03, cEP 77.403-050, centro, Gurupi - to, a importância 
der$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), visando o pagamento da 
dívida mencionada, conforme os termos do memorando nº 295/2017/
SESAU/SAEL- Pagamento de Despesa (fls. 02/04), Justificativa do Gestor 
(fls. 05/06), fornecimento de GÁS liquefeito de petróleo GLP, do Processo 
Administrativo nº 2017/30550/008295.

cLÁUsULA sEGUndA - determino a abertura de sindicância 
para apurar quem deu causa ao reconhecimento de despesa em virtude 
da falta de cobertura contratual para a realização do serviço, nos termos 
do art. 89 da Lei nº 8666/93.

cLÁUsULA tErcEIrA - fica eleito o foro da comarca de 
Palmas para dirimir qualquer litígio.

Palmas, 14 de dezembro do ano de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

PROCESSO Nº 2017.30550.006242
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

o Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de Estado 
da saúde do tocantins, inscrita no cnPJ sob o número 25.053.117/0001 
- 64, neste ato representada pelo senhor secretário da saúde, mArcos 
EsnEr mUsAfIr, brasileiro, portador da cédula funcional nº 52.37846-9 
expedida pelo crm/rJ, cPf nº 425.415.577-87, residente e domiciliado 
nesta capital, designado pelo Ato Governamental de nº 96-nm, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 4.548, de 27 de janeiro de 2016, adiante 
designada simplesmente dEVEdorA, celebra o presente instrumento, 
conforme as cláusulas seguintes:

cLÁUsULA PrImEIrA -  A dEVEdorA reconhece 
expressamente, na forma do disposto nos arts. 62 e 63, §§1º e 2º, incisos 
I e III da Lei federal nº 4.320/64, c/c o art. 1º do decreto nº 62.115/68, que 
deve à empresa: IVAn bEUX, cPf nº 307.099.380-04, com residência 
naQuadra 103, rua Acso I, conjunto 04, Lt.23, cEP 77.015.018,a 
importância de r$ 152.937,67 (cento e cinquenta e dois mil novecentos 
e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), visando o pagamento da 
despesa mencionada, conforme os termos do memorando nº 154/2017/
SESAU/SADM/DAT (fls. 02/04), Justificativa do Gestor (fls.05/06), pela 
prestação de serviços de locação de imóvel, do Processo Administrativo 
nº 2017/30550/006242.

cLÁUsULA sEGUndA - fica eleito o foro da comarca de 
Palmas para dirimir qualquer litígio.

Gabinete do secretário Estadual da saúde, em Palmas, capital 
do Estado, aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA
PROCESSO Nº 2017.30550.006839

o Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de Estado 
da saúde do tocantins, inscrita no cnPJ sob o número 25.053.117/0001 
- 64, neste ato representado pelo senhor secretário da saúde, marcos 
E. Musafir, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, nomeado 
secretário da saúde, pelo Ato Governamental de nº 96 - nm, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 4.548 em 27/01/2016, adiante designado 
simplesmente dEVEdor, celebra o presente instrumento, conforme as 
cláusulas seguintes:

cLÁUsULA PrImEIrA -  A dEVEdorA reconhece 
expressamente, na forma do disposto nos arts. 62 e 63, §§1º e 2º, incisos 
I e III da Lei federal nº 4.320/64, c/c o art. 1º do decreto nº 62.115/68, 
que deve a empresa sAntA cAsA AdmInIstrAçÃo dE sErVIços 
fUnErÁrIos LtdA-mE, inscrita no cnPJ sob o nº 00.896.492/0001-45, 
estabelecida na Qd. 504 sul, Av. Lo 11, Lt. 06, sala 02, Plano diretor 
sul, Palmas/to, a importância de r$ 14.523,68 (quatorze mil, quinhentos 
e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), visando o pagamento 
das notas fiscais anexadas aos autos, conforme os termos do Parecer 
Jurídico ”sAJ/dcc/Gc” nº 669/2017, referente a prestação de serviços 
fúnebres, prestados com finalidade de atender as ações da Secretaria 
de Estado da saúde.

 cLÁUsULA sEGUndA - determino a abertura de sindicância 
para apurar quem deu causa ao reconhecimento de despesa em virtude 
da falta de cobertura contratual para a realização do serviço, nos termos 
do art. 89 da Lei nº 8666/93.

cLÁUsULA tErcEIrA - fica eleito o foro da comarca de 
Palmas para dirimir qualquer litígio.

Palmas, aos 12 dias do mês dezembro do ano de 2017.

mArcos E. mUsAfIr
secretário de Estado da saúde

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2016

ProcEsso: 2017.30550.006372
tErmo AdItIVo: 1º
contrAto: 178/2016
contrAtAntE: sEcrEtArIA EstAdUAL dA sAÚdE
contrAtAdA: EmPrEsA ELEVAdorEs otIs LtdA
obJEto: o PrEsEntE InstrUmEnto tEm como obJEto A 
ALtErAçÃo dA “cLÁUsULA dÉcImA sEGUndA - dA VIGÊncIA, 
conformE dEscrIçÃo AbAIXo:
fIcA o contrAto ProrroGAdo Por mAIs 12 (dozE) mEsEs, 
PAssAndo A VIGÊncIA dE 20 dE JAnEIro dE 2018 PArA 20 dE 
JAnEIro dE 2019
dotAçÃo orçAmEntÁrIA: 10.302.1165.4113
ELEmEnto dE dEsPEsA: 33.90.39
fontE: 0250
VALor: r$ 62.400,00 (sEssEntA E doIs mIL E QUAtrocEntos 
rEAIs.)
dAtA dA AssInAtUrA: 15/12/2017
sIGnAtÁrIos: mArcos E. mUsAfIr - P/contrAtAntE
EmPrEsA ELEVAdorEs otIs LtdA - P/contrAtAdA
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EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2015

ProcEsso: 2016.30550.005389
tErmo AdItIVo: 2º
contrAto: 176/2015
contrAtAntE: sEcrEtArIA EstAdUAL dA sAÚdE
contrAtAdA: EmPrEsA dIsmAQ comErcIo dE mAtErIAIs dE 
EscrItorIo EIrELI - mE.
obJEto: o PrEsEntE InstrUmEnto tEm como obJEto A 
ALtErAçÃo dA “cLÁUsULA tErcEIrA - dA VIGÊncIA” conformE 
dEscrIçÃo AbAIXo:
fIcA o contrAto ProrroGAdo Por mAIs 12 (dozE) mEsEs, 
PAssAndo A VIGÊncIA dE 18 dE dEzEmbro dE 2017 PArA 18 dE 
dEzEmbro dE 2018.
dotAçÃo orçAmEntÁrIA: 10.305.1165.4077
ELEmEnto dE dEsPEsA: 33.90.39
fontE: 0251
VALor: r$ 180.000,00 (cEnto E oItEntA mIL rEAIs.)
dAtA dA AssInAtUrA: 15/12/2017
sIGnAtÁrIos: mArcos E. mUsAfIr - P/contrAtAntE
EmPrEsA dIsmAQ comErcIo dE mAtErIAIs dE EscrItorIo 
EIrELI - mE. - P/contrAtAdA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 328/2014

ProcEsso: 2015.30550.004223
tErmo AdItIVo: 3º
contrAto: 328/2014
contrAtAntE: sEcrEtArIA EstAdUAL dA sAÚdE
contrAtAdA: EmPrEsA comPAnHIA dE sAnEAmEnto do 
tocAntIns - sAnEAtIns.
obJEto: o PrEsEntE InstrUmEnto tEm como obJEto 
A ALtErAçÃo dA “ProrroGAçÃo dE PrAzo” conformE 
dEscrIçÃo AbAIXo:
fIcA ALtErAdA A cLAÚsULA dÉcImA PrImEIrA - dA VIGÊncIA do 
contrAto 328/2014, ProrroGAndo - sE Por mAIs 12 (dozE) 
mEsEs, PAssAndo A VIGÊncIA A sEr dE 08/12/2017 A 08/12/2018.
dotAçÃo orçAmEntÁrIA: 10.302.1165.4127
ELEmEnto dE dEsPEsA: 33.90.39
fontE: 0102816998
VALor: r$ 36.000,00 (trIntA E sEIs mIL rEAIs)
dAtA dA AssInAtUrA: 07/12/2017
sIGnAtÁrIos: mArcos E. mUsAfIr - P/contrAtAntE
EmPrEsA comPAnHIA dE sAnEAmEnto do tocAntIns - 
sAnEAtIns. - P/contrAtAdA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 226/2017

ProcEsso nº: 2017.30550.008253
nº contrAto: 226/2017
modALIdAdE: PrEGÃo ELEtrÔnIco
contrAtAntE: sEcrEtArIA EstAdUAL dE sAÚdE
contrAtAdA: EmPrEsA HosPtEcH comÉrcIo dE EQUIPAmEntos 
mÉdIco HosPItALArEs LtYdA - EPP.
obJEto: o PrEsEntE contrAto tEm Por obJEto sELEcIonAr, 
PArA contrAtAçÃo, EmPrEsA EsPEcIALIzAdA nA PrEstAçÃo 
dE sErVIços dE LocAçÃo dE EQUIPAmEntos (LEItos dE UtI) 
PArA os HosPItAIs: HosPItAL GErAL PÚbLIco dE PALmAs, 
HosPItAL rEGIonAL dE ArAGUAÍnA E HosPItAL rEGIonAL dE 
GUrUPI, com mAnUtEnçÃo PrEVEntIVA E corrEtIVA, no 
PrAzo E nAs condIçÕs A sEGUIr AJUstAdAs.
cLAssIfIcAçÃo orçAmEntÁrIA: 3055.10.302.1165.4113
ELEmEnto dE dEsPEsAs: 3.3.90.39
fontE: 250
VALor: r$ 196.080,00 (cEnto E noVEntA E sEIs mIL E oItEntA 
rEAIs.)
VIGÊncIA: o contrAto tErÁ VIGÊncIA dE 12 (dozE) mEsEs, 
Por sE trAtAr dE sErVIço contInUAdo, PodErÁ sEr 
ProrroGAdo Por IGUAL E sUcEssIVo PErÍodo AtÉ 60 
(sEssEntA) mEsEs, nA conformIdAdE do Art. 57 IncIso II dA 
LEI 8.666 dE 21 dE JULHo dE 1993.
dAtA dE AssInAtUrA: 11/12/2017
sIGnAtÁrIos: mArcos E. mUsAfIr - P/contrAtAntE
EmPrEsA HosPtEcH comÉrcIo dE EQUIPAmEntos mÉdIco 
HosPItALArEs LtYdA - EPP. - P/contrAtAdA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 238/2017

ProcEsso nº: 2015.30550.003746
nº contrAto: 238/2017
modALIdAdE: dIsPEnsA dE LIcItAçÃo
LocAtÁrIA: sEcrEtArIA EstAdUAL dA sAÚdE
LocAdor: EVA fErrEIrA dE moUrA
obJEto: o PrEsEntE contrAto tEm Por obJEto A LocAçÃo 
dE ImÓVEL, LocALIzAdo A AVEnIdA 25 dE JULHo. nº 522, 
IntEGrAntE do LotEAmEnto sÃo mIGUEL, dEstInAdo A 
AtEndEr As AtIVIdAdEs dA rEsIdÊncIA tErAPÊUtIcA - tIPo 
I - Em ArAGUAÍnA - to.
dotAçÃo orçAmEntÁrIA: 10.302.1165.4029
ELEmEnto dE dEsPEsAs: 33.90.36
fontE: 0250001109
VALor: r$ 72.000,00 (sEtEntA E doIs mIL rEAIs)
VIGÊncIA: o PrAzo dA VIGÊncIA do contrAto sErPA dE 12 
(dozE) mEsEs, PodEndo sEr ProrroGAdo dE comUm Acordo 
EntrE As PArtEs, Por sE trAtAr dE UmA nEcEssIdAdE 
contInUAdA, AtrAVÉs dE tErmo dE AdItIVo, nA conformIdAdE 
com A LEGIsLAçÃo VIGEntE.
dAtA dE AssInAtUrA: 15/12/2017
sIGnAtÁrIos: mArcos E. mUsAfIr - LocAtÁrIA:
EVA fErrEIrA dE moUrA - LocAdor:

EXTRATO DE CONVÊNIO

ProcEsso nº: 2017.30550.006611.
conVÊnIo-sEs-sAJ-dcc-GconV-dEsc nº 058/2017
concEdEntE: Estado do tocantins, por intermédio da secretaria de 
Estado da saúde.
conVEnEntE: município de Araguatins -to, por intermédio da secretaria 
municipal de saúde.
cnPJ do conVEnEntE: 01.237.403/0001-11
obJEto: o convênio tem por objeto, de acordo com a disponibilidade 
da concEndEntE/sEs-to, a cessão de pessoal (servidores públicos 
estaduais efetivos e estabilizados) - Anexo I, conforme os critérios contidos 
na Portaria/dGrt nº 598/08, a cessão de bens móveis, equipamentos 
e acessórios de propriedade da secretaria de Estado da saúde do 
tocantins - Anexo II, e a cessão de bens imóveis - Anexo III, visando 
apoiar o conVEnEntE no desenvolvimento de ações e serviços de 
saúde do município, voltadas ao atendimento dos usuários do sistema 
Único de saúde - sUs.
dAtA dA AssInAtUrA: 04/12/2017.
VIGÊncIA: 04/12/2022.
sIGnAtÁrIos: - mArcos E. mUsAfIr - secretário de Estado da saúde
- cLÁUdIo cArnEIro sAntAnA - Prefeito do município de Araguatins/to. 
- EdInA VELoso GonçALVEs AntUnEs - secretária de saúde do 
município de Araguatins/to.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Horário de brasília

A secretaria de Estado da saúde/to, através da comissão 
Permanente de Licitação, torna público que o pregão eletrônico 
relacionado abaixo fica prorrogado:

- Pregão Eletrônico nº 187/2017 - Processo 1605/2017. objeto: 
contratação através de registro de Preço de empresa especializada no 
fornecimento de gêneros alimentícios, produtos e insumos que compõem 
o lanche do doador Voluntário de sangue, com logística de entrega 
quinzenal no Hemocentro coordenador de Palmas e nas Unidades 
Hemoterápicas do interior do Estado, conforme especificado no Edital 
e seus anexos. data/Horário: 12/01/2018, às 9h30. sistema: www.
comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeiro: thiago borges silva.

A prorrogação se deve em atendimento à Lei nº 10.520/02, artº 
4, inc. V. O edital retificado encontra-se disponível no site www.saude.
to.gov.br. mais informações poderão ser obtidas através dos telefones 
(063) 3218-1722/3098.

Palmas, 15 de dezembro de 2017.

Kássia divina Pinheiro barbosa Koelln
Presidente da comissão Permanente de Licitação
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚbLICA

PORTARIA SSP Nº 1469, DE 24 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, inciso 
I, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, resolve,

Art. 1º dEsIGnAr - rEGInALdo brAbo rodrIGUEs 
JÚnIor, 3º sargento QPPm, matrícula nº 850710, para exercer, como 
titular, a função de fiscal do contrato 089/2017; referente à aquisição de 
08 transformadores para Impressora laser e multifuncional e 04 câmeras 
digitais, com recursos do convênio 793111/2013/sEnAsP/mJ e do 
convênio 811912/2014/sEnAsP/mJ, processo 2017/3100/0713, visando 
atender as necessidades desta secretaria.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

II - anotar em registro próprio as irregularidades eventualmente 
encontradas, as providências que determinou e o resultado das medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual;

IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos Órgãos de controle 
Interno e Externo.

Art. 3º nomear como suplente no âmbito de sua competência, o 
servidor VALtEnIr dE frEItAs cArVALHo, Papiloscopista - Gerente 
de Identificação da Capital, matrícula nº 852597, para substituir o titular 
no acompanhamento e fiscalização do contrato acima citado, em seus 
impedimentos legais e eventuais.

Art. 4º nomear para compor a comissão de recebimento e 
atestadores os seguintes servidores: Presidente: rIcArdo rocHA 
GOMES, Papiloscopista - Gerente de Identificação do Interior, matrícula 
nº 970454; membros: ALEXsAndEr mILHomEm ALonso, Assessor 
Especial VII, matrícula nº 11541806 e robErto mArocco JUnIor, 
diretor de Informática e telecomunicações, matrícula nº 11474165.

Art. 5º A comissão de recebimento deverá:

I - conferir se os bens foram entregues conforme previsto no 
termo de convênio e seus consectários;

II - fazer destinar os bens para localização prevista no Projeto 
do convênio aprovado pela concedente, sem prejuízo de desvio de 
finalidade, conforme Portaria Interministerial 507/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1470, DE 24 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, inciso 
I, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, resolve,

Art. 1º dEsIGnAr - rEGInALdo brAbo rodrIGUEs 
JÚnIor, 3º sargento QPPm, matrícula nº 850710, para exercer, como 
titular, a função de fiscal do contrato 091/2017; referente à aquisição de 
03 filmadoras digitais, com recursos do convênio 811912/2014/sEnAsP/
mJ, processo 2017/3100/0713, visando atender as necessidades desta 
secretaria.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

II - anotar em registro próprio as irregularidades eventualmente 
encontradas, as providências que determinou e o resultado das medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual;

IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos Órgãos de controle 
Interno e Externo.

Art. 3º nomear como suplente no âmbito de sua competência, 
o servidor mAnoEL cArLos soUsA soArEs rIos, 1º tenente - Pm, 
matrícula nº 707329, para substituir o titular no acompanhamento e 
fiscalização do contrato acima citado, em seus impedimentos legais e 
eventuais.

Art. 4º nomear para compor a comissão de recebimento e 
atestadores os seguintes servidores: Presidente: AGEU LoPEs dA sILVA, 
Agente de Polícia, matrícula nº 1009532; membros: JUrAILdEs ALVEs 
dE ArAÚJo, 3º sargento QPPm, matrícula nº 1001191 e ALEXsAndEr 
mILHomEm ALonso, Assessor Especial VII, matrícula nº 11541806.

Art. 5º A comissão de recebimento deverá:

I - conferir se os bens foram entregues conforme previsto no 
termo de convênio e seus consectários;

II - fazer destinar os bens para localização prevista no Projeto 
do convênio aprovado pela concedente, sem prejuízo de desvio de 
finalidade, conforme Portaria Interministerial 507/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1471, DE 24 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, inciso 
I, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, resolve,

Art. 1º dEsIGnAr - zILmondEs fErrEIrA fEItosA, diretor 
de Pericia Criminal - Perito Oficial, matrícula nº 667903, para exercer, como 
titular, a função de fiscal do contrato 090/2017; referente à aquisição 
de 32 câmeras digitais dsLr, com recursos do convênio 793111/2013/
sEnAsP/mJ, processo 2017/3100/0713, visando atender as necessidades 
desta secretaria.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

II - anotar em registro próprio as irregularidades eventualmente 
encontradas, as providências que determinou e o resultado das medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual;

IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos Órgãos de controle 
Interno e Externo.

Art. 3º nomear como suplente no âmbito de sua competência, o 
servidor JEfErson PErEIrA dA sILVA, Agente de necrotomia - Gerente 
do Instituto de medicina Legal, matrícula nº 524685, para substituir o titular 
no acompanhamento e fiscalização do contrato acima citado, em seus 
impedimentos legais e eventuais.

Art. 4º nomear para compor a comissão de recebimento 
e atestadores os seguintes servidores: Presidente: JosÉ cArLos 
rEzEndE, Perito oficial - Gerente do Instituto de criminalística, 
matrícula nº 82597; membros: ALEXsAndEr mILHomEm ALonso, 
Assessor Especial VII, matrícula nº 11541806 e VALtEnIr dE frEItAs 
cArVALHo, Papiloscopista - Gerente de Identificação da capital, 
matrícula nº 852597.

Art. 5º A comissão de recebimento deverá:

I - conferir se os bens foram entregues conforme previsto no 
termo de convênio e seus consectários;

II - fazer destinar os bens para localização prevista no Projeto 
do convênio aprovado pela concedente, sem prejuízo de desvio de 
finalidade, conforme Portaria Interministerial 507/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública
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PORTARIA SSP Nº 1500, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar GUImArInHo sILVA dE cArVALHo JUnIor, ocupante do cargo 
de Auxiliar de serviços Gerais, na delegacia Especializada da criança e 
do Adolescente de Palmas, a partir de 27/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1502, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar JosE LAzAro fErnAndEs dA costA, ocupante do cargo de 
supervisor de suporte e operação, na Gerência de transportes, a partir 
de 10/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1503, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar JosE LUzo GUEdEs soUsA JUnnIor, ocupante do cargo de 
Auxiliar de serviços Gerais, na Gerência de Apoio Administrativo, a partir 
de 27/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1504, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar JULIAnA corrEA PIErottI, ocupante do cargo de supervisor de 
suporte e operação, na diretoria da Academia da Polícia civil, a partir 
de 27/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1505, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar KAtIAnE mArQUEs cArmo, ocupante do cargo de operador de 
dados, na 2ª delegacia de Polícia civil de Palmas, a partir de 27/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1506, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar KELLY VItorIA cArdoso sArAIVA, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, na Gerência de Identificação da Capital, a 
partir de 27/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1507, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar LUcAs soArEs KIrInUs, ocupante do cargo de fiscal de frota, 
na delegacia Especializada na repressão a furtos e roubos de Veículos 
Automotores de Palmas, a partir de 01/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1508, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar LUmAGno LoPEs brAndAo, ocupante do cargo de Auxiliar de 
serviços Gerais, na delegacia Especializada da criança e do Adolescente/
dEcA de Palmas, a partir de 27/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública
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PORTARIA SSP Nº 1510, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar mArco AUrELIo rodrIGUEs fErrEIrA, ocupante do cargo 
de Agente de cadastro e Informação, na Gerência de Acompanhamento 
de contratos e convênios, a partir de 04/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1511, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Lotar mArILVA brIto oLIVEIrA, ocupante do cargo de Auxiliar de 
serviços Gerais, na 5ª delegacia de Polícia civil de Palmas, a partir de 
27/11/2017.

Palmas/to, 29 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1579, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 166 - nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
inciso I e IV, a constituição do Estado do tocantins, e art. 6º, incisos I e 
II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015.

rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores abaixo relacionados, sob a 
presidência do primeiro, para comporem a comissão Interna responsável 
por realizar o tombamento, reavaliação e incorporação, no acervo 
patrimonial da secretaria da segurança Pública, dos bens recebidos em 
doação do tribunal de Justiça do to, Processo nº 2017/31000/3059, 
termo de doação nº 17/2017.

Alexsander milhomem Alonso matrícula nº 11541806-1

norton rodrigues de castro neto matrícula nº 886480-2

sampaio batista de oliveira matrícula nº 11459298-1

rosângela Pinto moreira Amorim matrícula nº 678184-2

marcelo Gonçalves de souza matrícula nº 11589108-1

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de 
publicação.

Palmas/to, 11 de dezembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1582, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtArIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

rEmoVEr, por necessidade do serviço, fAbIAnA APArEcIdA 
brUGGEr rodrIGUEs, número funcional 11155426/1, Administrador, 
do Núcleo de Identificação de Gurupi para a Gerência do Instituto de 
medicina Legal, a partir de 13/12/2017.

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1586, DE 13 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, e,

Considerando que as férias da servidora abaixo qualificada 
foram suspensas, em face da necessidade do serviço, com fulcro no art. 
58, caput, da Lei 1.654, de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais 
civis do Estado do tocantins, por intermédio da Portaria nº 088, de 28 
de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial nº 4.553 de 03/02/2016;

considerando que, consoante o parágrafo único do dispositivo 
supracitado, “o restante do período interrompido deve ser fruído de uma só 
vez, observado o interesse e as necessidades da Administração Pública.”

considerando que a delegacia-Geral da Polícia civil solicitou, 
por intermédio da Proposta de Portaria dGPc nº 199/2017, em face da 
necessidade do serviço policial, observados o interesse e as necessidades 
da Administração Pública, a concessão do período interrompido para 
fruição com início no dia 18/12/2017 e fim em 12/01/2018, resolve,

concEdEr a fruição de 26 (vinte e seis) dias das férias, 
anteriormente interrompidas, por intermédio da Portaria supramencionada, 
a cIntHIA PAULA dE LImA, delegada de Polícia civil de classe Especial, 
matrícula nº 942136-1, no período de 18/12/2017 a 12/01/2018, referente 
ao período aquisitivo de 2013/2014.

Palmas/to, 13 de dezembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1589, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, inciso 
I, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, resolve,

Art. 1º designar os servidores: sAmPAIo bAtIstA dE 
oLIVEIrA, matrícula nº 1145998-1 Assessor Especial 4,mArIA do 
socorro bIsPo dos sAntos, matrícula nº 985780-1, Auxiliar de 
serviços Gerais, para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem 
os encargos de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 
084/2017, referente aquisição de material permanente (Purificador de 
água), para atender as necessidades desta Pasta.

Art. 2º São atribuições do fiscal:

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

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

III - determinar providência de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório 
ao setor de contratos para apreciação das providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para o Setor de Contratos 
para apreciação das providências;

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

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

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

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

Art. 3º designar para compor a comissão de recebimento e 
atestadores os servidores: Presidente da comissão ALEXsAndEr 
mILHomEm ALonso, Assessor Especial VII, matrícula nº 11541806-
1 LUIs cArdoso fILHo, Auxiliar de serviços Gerais, matrícula 
nº 11520213-1 e tIAGo soUsA bErALdI, Agente de cadastro de 
Informação, matrícula nº 1173855-2.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Palmas/to, 14 de dezembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1590, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, inciso 
I, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, resolve,

Art. 1º designar os servidores: rILdo bArrEIrA, matrícula nº 
315750-2, delegado de Polícia, WHAnY LEonArdo GomIdE, matrícula 
nº 910184-1, Agente de Polícia, para sem prejuízo de suas atribuições 
normais exercerem os encargos de fiscal e suplente, respectivamente, 
do contrato nº 088/2017, referente aquisição de Pistolas calibre . 40, para 
atender as necessidades da delegacia-Geral da Polícia civil.

Art. 2º São atribuições do fiscal:

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

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

III - determinar providência de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório 
ao setor de contratos para apreciação das providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 90 (noventa) 
dias do final da vigência, logo após encaminhar para o Setor de Contratos 
para apreciação das providências;

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

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

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

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

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

Art. 3º designar para compor a comissão de recebimento e 
atestadores os servidores: Presidente da comissão ArIston rIbEIro 
dE ArAUJo, Agente de Polícia, matrícula nº 919448-1, frEdErIco 
HoLAndA LImA, Agente de Polícia, matrícula nº 1081136-1 e 
ALEXAndrE dE JEsUs VAz, Agente de Polícia, matrícula nº 897817-1.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Palmas/to, 14 de dezembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1591, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, e,

Considerando que as férias do servidor abaixo qualificada foram 
suspensas, em face da necessidade do serviço, com fulcro no art. 58, 
caput, da Lei 1.654, de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais 
civis do Estado do tocantins, por intermédio da Portaria nº 1416, de 13 
de novembro de 2017, publicada no diário Oficial nº 4.993, de 20/11/2017;

considerando que, consoante o parágrafo único do dispositivo 
supracitado, “o restante do período interrompido deve ser fruído de uma só 
vez, observado o interesse e as necessidades da Administração Pública.”

considerando que diretor de Inteligência e Estratégia solicitou, 
por intermédio da Proposta de Portaria dIE nº 031/2017, em face da 
necessidade do serviço policial, observados o interesse e as necessidades 
da Administração Pública, a concessão do período interrompido para 
fruição com início no dia 18/12/2017 e fim em 11/01/2018, resolve,

concEdEr a fruição de 25 (vinte e cinco) dias das férias, 
anteriormente interrompidas, por intermédio da Portaria supramencionada, 
a brUno soUsA AzEVEdo, delegado de Polícia civil de 3ª classe, 
matrícula nº 38171-1, no período de 18/12/2017 a 11/01/2018, referente 
ao período aquisitivo de 2016/2017.

Palmas/to, 14 de dezembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1592, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, e em conformidade com o 
art. 86, §1º, da Lei nº 1.818, de 23/08/2007,

rEsoLVE:

concEdEr, a fruição de 30 (trinta) dias das férias, anteriormente 
interrompidas, por intermédio da PortArIA nº 1387, de 07/11/2017, 
publicada no Diário Oficial nº 4.989, de 13/11/2017, a PAULA ErLI costA, 
número funcional 11232641/1, Assistente Administrativo, no período de 
02/01/2018 a 31/01/2018, referente ao período aquisitivo de 2016/2017.

Palmas/to, 14 de dezembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública
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PORTARIA SSP Nº 1593, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015,

rEsoLVE:

Retificar a Portaria nº 1426, de 16 de novembro de 2017, publicada no DOE 
nº 4.995, de 22 de novembro de 2017, que trata da lotação da servidora 
ALEIdA EmIdIA brAz;

onde se lê: “supervisor de suporte e operação”.

Leia-se: “Assistente de operação e manutenção Predial”.

Palmas/to, 14 de dezembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 1604, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGUrAnçA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 16-nm, de 1º de janeiro de 2015, do chefe do 
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, 
incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, e o art. 6º, incisos 
I e II, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, e,

Considerando que as férias do servidor abaixo qualificado foram 
suspensas, em face da necessidade do serviço, com fulcro no art. 58, 
caput, da Lei 1.654, de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais 
civis do Estado do tocantins, por intermédio da Portaria nº 411, de 05 
de abril de 2016, publicada no Diário Oficial nº 4.598, de 12/04/2016;

considerando que, consoante o parágrafo único do dispositivo 
supracitado, “o restante do período interrompido deve ser fruído de uma só 
vez, observado o interesse e as necessidades da Administração Pública.”

considerando que o diretor do centro Integrado de operações 
Aéreas solicitou, por intermédio do memorando nº 262/2017-cIoPAEr, 
em face da necessidade do serviço policial, observados o interesse e 
as necessidades da Administração Pública, a concessão do período 
interrompido para fruição com início no dia 02/01/2018 e fim em 
31/01/2018, resolve,

concEdEr a fruição de 30 (trinta) dias das férias, anteriormente 
interrompidas, por intermédio da Portaria supramencionada, a LEonArdo 
mArIncEK GArrIdo dA nÓbrEGA delegado de Polícia civil de classe 
Especialmatrícula nº 159399-1, no período de 02/01/2018 a 31/01/2018, 
referente ao período aquisitivo de 2015/2016.

Palmas/to, 14 de dezembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 001/2017 - SGD: 2017/31000/001527
sIndIcAdo: fLÁVIo robErto bEzErrA costA
VÍtImA: AdmInIstrAçÃo PÚbLIcA e mArcELo VIEIrA coImbrA
LocAL: PALmAs/to

DESPACHO/GAb/SSP Nº 454/2017

trata-se de sindicância Administrativa instaurada para apurar 
prática de transgressão disciplinar atribuída, em tese, ao servidor fLÁVIo 
robErto bEzErrA costA, ocupante do cargo de Agente de Polícia.

Ao final do procedimento a Corregedora Sindicante apresentou 
Relatório (fls. 65/72) sugerindo a aplicação da pena de advertência, com 
fulcro no art. 92, incisos I, alínea “a”, II, alínea “n”, e III, alínea “b”, e ainda, 
inciso IV, alínea “v”, todos da Lei nº 1.654/2006, e considerando (art. 89 
do Estatuto da Policial civil): I - a natureza da infração, sua gravidade e 
as circunstâncias em que foi praticada; II - os danos que dela provierem 
para o serviço público; III - a repercussão do fato; IV - os antecedentes 
do policial civil; V - a reincidência; VI - as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes.

os autos foram encaminhados ao corregedor-Geral, que, por 
meio do Despacho de fl. 74 não acolheu o parecer da Douta Corregedora, 
e manifestou-se no sentido de aplicar ao sindicado a penalidade de 
suspensão de 01 (um) dia, por entender que o mesmo praticou, também, 
a conduta descrita no art. 92, III, “b”, da Lei nº 1.654/2006, não sendo 
aplicável, portanto, a pena mínima sugeria pela douta corregedora 
sindicante.

É, em síntese, o relatório.

destarte, no uso das atribuições legais que me conferem, com 
fulcro no art. 42, §1º, inciso IV, da constituição Estadual e no art. 6º da Lei 
nº 2.986, de 13 de julho de 2015, acolho o relatório final da corregedora 
Adjunto, julgando ProcEdEntE a imputação, aplicando ao sindicado 
fLÁVIo robErto bEzErrA costA, matrícula nº 939721-1, Agente de 
Polícia, submetido ao Processo de sindicância Administrativa nº 001/2017, 
de 05/01/2017, originário da cidade de Palmas/to, a sanção disciplinar 
de AdVErtÊncIA por ter transgredido o art. 92, incisos I, alínea “a”; II 
alínea “n”; III alínea “b” e IV, alínea “v” da Lei nº 1.654/2006.

Expeça-se a Portaria, dando ciência à Gerência de Gestão 
e desenvolvimento de Pessoas. Após, à corregedoria de Polícia civil 
para as anotações cabíveis, encaminhando-se a respectiva Portaria ao 
DOE, para publicação. Por fim, arquivem-se os autos na Corregedoria 
de Polícia civil.

dê ciência, registre-se, publique-se e intime-se.

cUmPrA-sE.

Palmas/to, 07 de novembro de 2017.

cesar roberto simoni de freitas
secretário de Estado da segurança Pública

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIENTÍFICA

PORTARIA SPC Nº 200, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sUPErIntEndEntE dA PoLÍcIA cIEntÍfIcA, no uso das 
atribuições que lhe confere o Ato nº 1.342- nm, de 08 de novembro de 
2016, do chefe do Poder Executivo, alicerçado nos princípios basilares 
da Lei federal nº 12.030 de 17 de setembro de 2009 e da Lei nº 2.986 
de 13 de julho de 2015 publicada no Diário Oficial/TO nº 4.414/2015, e

considerando que as férias do servidor abaixo foram suspensas, 
por necessidade do serviço, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins e por intermédio da Portaria ssP nº 1320, de 08 de dezembro 
de 2014, publicada no Diário Oficial nº 4.277, de 12 de dezembro de 2014,

considerando a manifestação da diretoria do Instituto de 
criminalística, por meio do memorando/ssP/dPc/nº 1758/2017, 
observados o interesse e a conveniência da Administração Pública,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição de 30 (trinta) dias de férias a servidora 
JOSELIENE DE SÁ DA SILVA, Perito Oficial, matrícula nº 612458-2, com 
efeito retroativo ao período compreendido entre os dias 04/05/2015 a 
02/06/2015, referente ao período aquisitivo 2013/2014.

Palmas/to, 14 de dezembro de 2017.

mArcELo dInIz dA cUnHA
Superintendente da Polícia Científica

PORTARIA SPC Nº 201, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sUPErIntEndEntE dA PoLÍcIA cIEntÍfIcA, no uso das 
atribuições que lhe confere o Ato nº 1.342- nm, de 08 de novembro de 
2016, do chefe do Poder Executivo, alicerçado nos princípios basilares 
da Lei federal nº 12.030 de 17 de setembro de 2009 e da Lei nº 2.986 
de 13 de julho de 2015 publicada no Diário Oficial/TO nº 4.414/2015, e

considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654, 
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais civis do Estado do 
tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por 
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade;

considerando a manifestação da diretoria do Instituto de 
criminalística, por meio do memorando/ssP/dPc/nº 1701/2017, 
observados o interesse e a conveniência da Administração Pública,

rEsoLVE:

sUsPEndEr, por necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias 
da servidora JOSELIENE DE SÁ DA SILVA, Perito Oficial, matrícula 
nº 612458-2, no período compreendido entre os dias 05/11/2017 a 
04/12/2017, referente ao período aquisitivo 2015/2016, garantindo-lhe o 
direito de usufruí-las, de uma só vez, em data oportuna e não prejudicial 
ao andamento do serviço.

Palmas/to, 14 de dezembro de 2017.

mArcELo dInIz dA cUnHA
superintendente da Polícia Científica
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CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

PORTARIA Nº 091/2017-CGPC/TO, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o corregedor-Geral da Polícia civil do tocantins/cGPc/to 
(em exercício), no uso das atribuições e consoante o disposto nos arts. 
94 e 106, §3º, da Lei nº 1.654/06 (Estatuto dos Policiais civis do Estado 
do tocantins),

rEsoLVE:

I - ProrroGAr, com fulcro no artigo 114, da Lei nº 1.654/2006, 
por mais 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da 
sindicância Administrativa nº 047/2017, instaurada através da Portaria 
nº 068/2017-cGPJ/to de 06 de outubro de 2017, publicada no diário 
Oficial do Estado do Tocantins nº 4.970 de 11 de outubro de 2017, 
destinada a apurar possível prática de transgressão disciplinar, tipificada 
na Lei 1.654/2006-Estatuto da Polícia civil, referente aos fatos narrados 
no referido procedimento, bem como, as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos;

II - da presente Portaria dê-se ciência ao delegado-Geral da 
Polícia civil, para as providências de sua competência.

III - PUbLIQUE- sE.

Palmas, 15 de dezembro de 2017.

ELIAnE dE JEsUs tELEs
corregedora Geral da Polícia civil em exercício

SECRETARIA DO TRAbALHO 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA - SETAS Nº 234, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA do trAbALHo E AssIstÊncIA socIAL, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, inciso IV, da 
constituição do Estado, com fulcro no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, resolve:

Art. 1º determinar a fruição de 30 (trinta) dias das férias legais da 
servidora GLAUcIA cArVALHo ALEncAr brAncHInA, Administrador, 
nº funcional 521763-2, cPf nº 414.326.491-91, referentes ao período 
aquisitivo 2010/2011, suspensas pela PortArIA-sEtAs nº 06, de 
12/01/2012, publicada no d.o.E. nº 3.554, de 24/01/2012, com fruição 
para o período de 02/01/2018 a 31/01/2018.

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

Gabinete da secretária do trabalho e Assistência social - 
sEtAs, em Palmas, capital do Estado, aos 14 dias do mês de dezembro 
de 2017.

PAtrÍcIA rodrIGUEs do AmArAL
secretária do trabalho e Assistência social

PORTARIA - SETAS Nº 235, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA do trAbALHo E AssIstÊncIA socIAL, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, inciso IV, da 
constituição do Estado, com fulcro no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, resolve:

Art. 1º suspender as férias da servidora cAroLInA PALmA 
PImEntA fUrLAn, Analista em tecnologia da Informação, nº funcional 
927718 -1, cPf nº 820.319.591-15, referente ao período aquisitivo 
2016/2017, previstas para o período de 26/12/2017 a 12/01/2018 por 
motivo de licença para tratamento de saúde.

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

Gabinete da secretária do trabalho e Assistência social - 
sEtAs, em Palmas, capital do Estado, aos 14 dias do mês de dezembro 
de 2017.

PAtrÍcIA rodrIGUEs do AmArAL
secretária do trabalho e Assistência social

PORTARIA - SETAS Nº 236, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sEcrEtÁrIA do trAbALHo E AssIstÊncIA socIAL, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, inciso IV, da 
constituição do Estado, com fulcro no art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, resolve:

Art. 1º determinar a fruição de 10 (dez) dias das férias legais 
da servidora cAmILLE PInHo nUnEs GArcIA, Analista técnico-
Administrativo, nº funcional 996868 -2, cPf nº 881.532.311-20, referentes 
ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas pela PortArIA-sEtAs nº 
139, de 09/08/2017, publicada no d.o.E. nº 4.929, de 10/08/2017, com 
fruição para o período de 08/01/2018 a 17/01/2018.

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

Gabinete da secretária do trabalho e Assistência social - 
sEtAs, em Palmas, capital do Estado, aos 14 dias do mês de dezembro 
de 2017.

PAtrÍcIA rodrIGUEs do AmArAL
secretária do trabalho e Assistência social

CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL

RESOLUÇÃO CAISAN/TO Nº 006, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2017.

dispõe sobre a aprovação pela cAIsAn/to da Adesão 
de municípios do Estado do tocantins ao sistema 
nacional de segurança Alimentar e nutricional - 
sIsAn.

A câmara Intersecretarial de segurança Alimentar e nutricional 
do tocantins - cAIsAn/to, no uso das atribuições legais que lhe confere 
a Lei nº 2.400, de 14 de setembro de 2010, e o Ato nº 2.079 - dsG, 
publicado no doE-to nº 4450, de 02 de setembro de 2015;

considerando a resolução do consEA/to nº 77/2017, de 02 
de outubro de 2017, publicado no doE-to nº 4967, de 06 de outubro de 
2017, que dispõe sobre a aprovação do município de Ananás - Estado 
do tocantins;

considerando a deliberação da reunião ordinária da cAIsAn/
to, realizada em 11 de dezembro de 2017.

rEsoLVE:

Art. 1º Aprovar a Adesão ao sistema nacional de segurança 
Alimentar e nutricional - sIsAn dos municípios do Estado do tocantins, 
que abaixo se especifica:

a) município de Angico;
b) município de Arapoema;
c) município de dueré;
d) município de Itaporã do tocantins;
e) município de rio dos bois;
f) município de sítio novo do tocantins; e,
g) município de são sebastião do tocantins.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revoga-se as disposições em contrário.

Patrícia rodrigues do Amaral
Presidente

CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

RESOLUÇÃO CONSEA-TO Nº 080, DE 08 DE DEzEMbRO DE 2017.

dispõe sobre a prorrogação do prazo do Edital de 
convocação das Entidades da sociedade civil para 
constituírem o consEA/to no biênio 2018-2020.

o conselho de segurança Alimentar e nutricional do tocantins 
- consEA/to, no uso das atribuições legais que lhe confere o Inciso 
VIII, do art. 13 e §§3º e 4º do art. 14, da Lei nº 2.400, de 14 de setembro 
de 2010, observando as seguintes orientações;

consIdErAndo a Política nacional de segurança Alimentar 
e nutricional - PnsAn-2006, em conformidade com o decreto nº 
7.272/2010 e a Lei federal 11.346/2006, de 15 de setembro de 2006, e 
Lei nº 2.400/2010, de 14 de setembro de 2010;
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consIdErAndo as deliberações na Plenária da reunião 
Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2017 e resolução nº 
078/2017, de 02 de outubro de 2017, publicado no doE-to nº 4967, 
de 06 de outubro de 2017 e deliberação na reunião ordinária de 08 de 
dezembro de 2017;

rEsoLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo de habilitação das Entidades da 
sociedade civil para constituírem o conselho de segurança Alimentar 
e nutricional do tocantins - consEA/to, no biênio 2018-2020, para 22 
de dezembro de 2017.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revoga-se as disposições em contrário.

dAnIEL bArbosA dos sAntos
Presidente

RESOLUÇÃO CONSEA-TO Nº 081, 08 DE DEzEMbRO DE 2017.

dispõe sobre a aprovação das minutas do Plano de 
metas e orçamento e Plano de monitoramento e 
Avaliação de segurança Alimentar e nutricional do 
Estado do tocantins.

o conselho de segurança Alimentar e nutricional do tocantins 
- consEA/to, no uso das atribuições legais que lhe confere o Inciso II 
e VI, do art. 13, da Lei nº 2.400, de 14 de setembro de 2010, observando 
as seguintes orientações;

consIdErAndo a Política nacional de segurança Alimentar 
e nutricional - PnsAn-2006, em conformidade com o decreto nº 
7.272/2010 e a Lei federal 11.346/2006, de 15 de setembro de 2006, e 
Lei nº 2.400/2010, de 14 de setembro de 2010.

consIdErAndo o previsto no convênio nº 018/2012/mdsA/
sEtAs/consEA-to; e das deliberações na Plenária da reunião 
ordinária realizada em 08 de dezembro de 2017.

rEsoLVE:

Art. 1º Aprovar as minutas do Plano de metas e orçamento e o 
Plano de monitoramento e Avaliação das políticas de segurança Alimentar 
e nutricional do Estado do tocantins.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revoga-se as disposições em contrário.

dAnIEL bArbosA dos sAntos
Presidente

AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC. 
DE SERVIÇOS PÚbLICOS - ATR

PORTARIA ATR Nº 111, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE dA AGÊncIA tocAntInEnsE dE 
rEGULAçÃo, controLE E fIscALIzAçÃo dE sErVIços PÚbLIcos -  
Atr, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no art. 86, 
parágrafo único, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, com fulcro no 
Ato nº 20 - nm, de 02 de janeiro do ano de 2015;

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr a fruição das férias legais dos servidores 
adiante indicados, no período especificado:

mAt. nomE PortArIA dE sUsPEnsÃo PErÍodo 
AQUIsItIVo

PErÍodo dE 
Gozo

508655-2 HELIEtE dA PAIXÃo mEndEs Portaria/Atr nº 092 de 
02/07/15 d.o.E. nº 4.409 2013/14 02/01/2018 a 

29/01/2018

1278231-1 mÁrcIo cEzzAr mELQUIAdEs 
mArInHo dE mELo s. nEto.

Portaria/Atr nº 058 de 
13/07/17 d.o.E. nº 4.911 2016/17 02/01/2018 a 

08/01/2018

1093037-1 rUY mEndEs nErI Portaria/dGP nº 0204 de 
26/01/15 d.o.E. nº4.316 2013/14 08/01/2018 a 

25/01/2018

cArLos JÚnIor sPEGIorIn sILVEIrA
Presidente - Atr

PORTARIA/ATR N º 112, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE dA AGÊncIA tocAntInEnsE dE 
rEGULAçÃo, controLE E fIscALIzAçÃo dE sErVIços 
PÚbLIcos - Atr, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Estadual nº 1.758/2007, e pelo Ato nº 20-nm, de 02 de janeiro de 
2015, com fundamento no disposto do art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007;

rEsoLVE:

Art. 1º IntErromPEr a partir do dia 20 de dezembro de 2017, 
por necessidade do serviço público, 03 (três) dias de férias da servidora 
mArIA JoVEnY AzEVEdo dE soUsA, Assistente Administrativo, 
matrícula nº 660842-2 cPf nº 546.948.761-04, previstas para o período de 
08/12/2017 a 22/12/2017, referentes ao período aquisitivo de 2015/2016, 
assegurando-lhe o direito de usufruí-las em data oportuna e não prejudicial 
ao serviço público e à servidora.

cArLos JÚnIor sPEGIorIn sILVEIrA
Presidente

PORTARIA/ATR Nº 113, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE dA AGÊncIA tocAntInEnsE dE 
rEGULAçÃo, controLE E fIscALIzAçÃo dE sErVIços 
PÚbLIcos - Atr, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Estadual nº 1.758/2007, e pelo Ato nº 20-nm, de 02 de janeiro de 
2015, com fundamento no disposto do art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007;

rEsoLVE:

Art. 1º sUsPEndEr a partir do dia 18 de dezembro de 2017, 
por necessidade do serviço público 15 (quinze) dias de férias do servidor 
cIncInAto dE soUsA LUz, Inspetor de serviços fiscais, matrícula nº 
36009-2, cPf nº 001.146.461-55, previstas para o período de 18/12/2017 a 
01/01/2018, referentes ao período aquisitivo de 2015/2016, assegurando-
lhe o direito de usufruí-las em data oportuna e não prejudicial ao serviço 
público e ao servidor.

cArLos JÚnIor sPEGIorIn sILVEIrA
Presidente

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

PORTARIA Nº 109/2017/GAbPRES, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE dA AGÊncIA tocAntInEnsE dE 
sAnEAmEnto - Ats, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, 
§1º, inciso II, da constituição do Estado do tocantins, tendo em vista que 
lhe complete a prática de atos de gestão administrativa, em conformidade 
com o art. 58, §III, c/c o art. 67 da Lei 8.666/93 e a Instrução normativa 
tcE-to nº 002/2008, de 07 de maio de 2008,

rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de fiscais dos contratos e 
substitutos dos contratos elencado a seguir:

nº ProcEsso Empresa objeto do contrato fiscal do contrato substituto do fiscal

100/2017
ProcEsso nº 

2017/3897/00164

LIcs sUPEr 
AGUA

Aquisição de materiais 
Hidráulicos para atender 

a instalação de dosadoras 
de cloro

marcos Antonio da 
silva Junior

mat.
1035657-3

Iara cristina teles 
Valente

mat.
154651-6

Art. 2º são atribuições do fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes imediatamente comunicar através de relatório ao 
setor de diretoria de Administração e finanças para ciência e apreciação 
das providências;
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IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto,com antecedência de 60 dias do 
finalda vigência, logo após encaminhar paraDiretoria de Produção e 
diretoria de Administração e finançaspara as devidas providências;

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

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

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

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

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GAbInEtE dA PrEsIdÊncIA dA AGÊncIA tocAntInEnsE 
dE sAnEAmEnto, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro de 
2017.

EdEr mArtIns fErnAndEs
Presidente Ats

AnEXo III Ao Ato nº 084, de 14 dE fEVErEIro dE 2013.

PORTARIA Nº 110/2017/GAbPRES

o ordenador de despesas Eder martins fernandes, assim 
designado nos termos do Ato nº 21-nm, de 02 de janeiro de 2015, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que consta no 
Processo nº 2017/38970/000130.

rEsoLVE:

Autorizar a concessão de Adiantamentos, de acordo com as 
especificações a seguir:

1 - sErVIdor rEsPonsÁVEL PELA APLIcAçÃo dos 
rEcUrsos

responsável: Julio Kener marinho bilac cPf: 326.711.721-68

Endereço: Qd. 204, sul,Alameda 11, lote 19 bairro: Plano diretor sul

cidade: Palmas - to cEP: 77000-000

telefone particular: (63) 98123-8289 tel. comercial: 63 3218-4038

cargo/função: diretor Administrativo e financeiro matrícula: 407590-4

1.1 - PLAno dE APLIcAçÃo

cLAss. orçAmEntÁrIA nAtUrEzA dE dEsPEsA EsPEcIfIcAçÃo VALor r$

38970.17.122.1100.4197.0000 33.90.30 material de consumo 5.000,00

38970.17.122.1100.4197.0000 33.90.39 o.s.t. Pessoa Jurídica 3.000,00

totAL 8.000,00

1.2 - VALor do AdIAntAmEnto: r$ 8.000,00 (oito mil reais)

1.3 - VALor LImItE PArA sAQUEs: r$ 1.600,00 (mil e 
seiscentos reais)

2 - PRAZO DE APLICAÇÃO: fica estipulado o prazo de 90 
(noventa) dias.

3 - PrAzo PArA PrEstAçÃo dE contAs: 30 (trinta) dias 
após a expiração do prazo de aplicação.

4 - fica designado o servidor: sávio Luiz dos santos Praxedes, 
matrícula: 11235292-1 para constatar e atestar a veracidade e a 
legitimidade das despesas pagas com recursos do adiantamento, por meio 
de carimbo no verso do documento comprobatório da despesa, atestando 
que o material foi recebido ou o serviço prestado.

GAbInEtE dA PrEsIdÊncIA dA AGÊncIA tocAntInEnsE 
dE sAnEAmEnto, em Palmas, aos 11 dias do mês de maio de 2017.

EdEr mArtIns fErnAndEs
Presidente da Ats

PORTARIA Nº 111/2017/GAbPRES, DE 18 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE dA AGÊncIA tocAntInEnsE dE 
sAnEAmEnto - Ats, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, 
§1º, inciso II, da constituição do Estado do tocantins, tendo em vista que 
lhe complete a prática de atos de gestão administrativa, em conformidade 
com o art. 58, §III, c/c oart. 67 da Lei 8.666/93 e a Instrução normativa 
tcE-to nº 002/2008, de 07 de maio de 2008,

rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de fiscais dos contratos e 
substitutos dos contratos elencado a seguir:

nº ProcEsso Empresa objeto do contrato fiscal do contrato substituto do fiscal

106/2017
ProcEsso nº 

2017/3897/00178

fortALEzA 
ImPortAdorA E 
EXPortAdorA 

EIrELI-mE

PrEstAçÃo dE 
sErVIços dE PIntUrAs 

PArA AtEndEr A 
nEcEssIdAdE dEstA 

AGEncIA

carlos cesar costa 
do carmo mat.

88745-7

Gustavo Alves de 
Araujo reis

mat.
1205730-3

Art. 2º são atribuições do fiscal:

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

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

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes imediatamente comunicar através de relatório ao 
setor de diretoria de Administração e finanças para ciência e apreciação 
das providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto,com antecedência de 60 dias do final 
da vigência, logo após encaminhar para diretoria de Produção e diretoria 
de Administração e finanças para as devidas providências;

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

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

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

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

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GAbInEtE dA PrEsIdÊncIA dA AGÊncIA tocAntInEnsE 
dE sAnEAmEnto, em Palmas, aos 18 dias do mês de dezembro de 
2017.

EdEr mArtIns fErnAndEs
Presidente Ats

TERMO DE CONTRATO

contrato nº 106/2017
Processo nº 2017/3897/00178
contrAtAntE: AGÊncIA tocAntInEnsE dE sAnEAmEnto - Ats
contrAtAdA: fortALEzA ImPortAdorA E EXPortAdorA 
EIrELI-mE

cLÁUsULA PrImEIrA - do obJEto: o presente contrato tem 
por objeto a prestação de sErVIços dE PIntUrAs, para atender as 
necessidades do ÓrGÃo rEQUIsItAntE, no prazo e nas condições 
a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico comprasnet nº 
180/2017, com motivação e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou 
termo de referência do órgão requisitante.

o valor do contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, 
conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei federal nº 8.666/93.
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PArÁGrAfo ÚnIco - dA EsPEcIfIcAçÃo do obJEto

A aquisição deste contrato as quantidades e observações 
constantes do objeto da Licitação do Pregão Eletrônico comprasnet nº 
180/2017, conforme Processo nº 00.178/3897/2017 parte integrante deste 
Contrato, com motivação e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou 
termo de referência do órgão requisitante.

ItEm UnId. QUAnt. dEscrIçÃo VALor 
UnItÁrIo VALor totAL

01 serv. 01

contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para pintura externa e 
interna do prédio e instalações onde funciona a 
sede da Agência tocantinense de saneamento-
Ats, comPrEEndEndo, Pintura externa 
e interna com as referidas mãos de tinta 
necessária conforme seguinte:
- 5.215 m² de paredes internas e externas.

r$ 4,00 r$ 20.860,00

 - 300 m² de pintura, compreendendo:
100 aberturas unidades sendo: janelas 
possuem grades de ferro - 20 peças de 4 
folhas de 4mts - 21 peças de 3 folhas 3mts - 
24 peças de 2 folhas 2mts - 35 portas internas 
de madeira.

r$ 11,62 3.486,00

- 400 m² ferragens grades. r$ 11,62 r$ 4.648,00

VALor totAL------------------------>>>>>>>>>>>>>>>>>>> r$28.994,00

cLÁUsULA sEGUndA - dA formA E LocAL dA PrEstAçÃo 
dE sErVIços

os serviços serão executados na sede da Agência tocantinense 
de saneamento - Ats, Palmas/to.

os serviços terão início em até 05 (cinco) dias após emissão de 
nota de Empenho e consequente entrega da ordem de serviço.

cLÁUsULA sÉtImA - do PrEço

o contrAtAntE pagará à contrAtAdA, pela aquisição 
dos serviços o valor total de r$ 28.994,00 (Vinte e oito mil novecentos e 
quarenta e quatro reais).

cLÁUsULA oItAVA - do PAGAmEnto

o pagamento será efetuado após conclusão dos serviços, 
em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal devidamente 
atestada, com os dados para confecção da ordem bancária.

data da assinatura: 18/12/2017

signatários: Eder martins fernandes - representante da 
contratante e José maria rodrigues - representante da contratada.

AGETO

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 015/2017

ProcEsso nº 2017/38960/001038;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras- AGEto;
conVEnEntE: Prefeitura municipal de Aguiarnópolis - to.
obJEto: Pavimentação em blocos de concreto na Avenida Pará, no 
município de Aguiarnópolis - to;
PrAzo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: o presente convênio entra 
em vigor a partir da data de assinatura, com prazo de vigência de 360 
(trezentos e sessenta) dias a contar dessa data;
VALor do conVÊnIo: r$ 218.763,09 (duzentos e dezoito mil setecentos 
e sessenta e três reais e nove centavos), sendo r$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) da concEdEntE, e r$ 18.763,09 (dezoito mil setecentos 
e sessenta e três reais e nove centavos) do conVEnEntE, a título 
de contrapartida que será liberado em conformidade com o “Plano de 
trabalho” aprovado pelo Presidente em exercício da AGEto e que fará 
parte integrante deste instrumento;
rEcUrsos: As despesas do presente convênio correrão a conta da 
dotação orçamentária 38960 26 782 1152 4121, natureza de despesa 
4.4.40.51- subitem: 48, fonte 0104 (emenda parlamentar), recursos 
oriundos do tesouro do Estado do tocantins, por meio da Agência 
tocantinense de transportes e obras- AGEto;
dAtA dE AssInAtUrA do conVÊnIo: 14/12/2017;
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 08/12/2018;
sIGnAtÁrIos: sérgio Leão - concedente;
Ivan Paz da silva - convenente.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 008/2017

ProcEsso nº 2017/38960/001143;
concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras- AGEto;
conVEnEntE: Prefeitura municipal de chapada da natividade - to.
obJEto: construção de uma ponte mista sob o rio bagagem no P. A. 
baião, no município de chapada da natividade - to;
PrAzo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: o presente convênio entra 
em vigor a partir da data de assinatura, com prazo de vigência de 360 
(trezentos e sessenta) dias a contar dessa data;
VALor do conVÊnIo: r$ 273.321,34 (duzentos e setenta e três 
mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), sendo 
r$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) da concEdEntE, e r$ 
83.321,34 (oitenta e três mil trezentos e vinte e um reais e trinta e quatro 
centavos) do conVEnEntE a título de contrapartida, que será liberado 
em conformidade com o “Plano de trabalho” aprovado pelo Presidente 
em exercício da AGEto e que fará parte integrante deste instrumento;
rEcUrsos: As despesas do presente convênio correrão a conta da 
dotação orçamentária 38960 26 782 1152 4121, natureza de despesa 
4.4.40.51- subitem: 48, fonte 0104 (emenda parlamentar), recursos 
oriundos do tesouro do Estado do tocantins, por meio da Agência 
tocantinense de transportes e obras- AGEto;
dAtA dE AssInAtUrA do conVÊnIo: 14/12/2017;
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 08/12/2018;
sIGnAtÁrIos: sérgio Leão - concedente;
Joaquim Urcino ferreira- convenente.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

concEdEntE: Agência tocantinense de transportes e obras - AGEto.
cooPErAdo: Prefeitura municipal de Wanderlândia.
obJEto: 01 (uma) pá mecânica, 01 (uma) motoniveladora, 01 (um) 
trator de esteiras, 01 (um) caminhão de assistência, 01 (um) caminhão 
prancha trucado para transporte de equipamentos (eventualmente), 
01 (um) caminhão comboio, 01 (um) micro ônibus para transporte de 
servidores e 02 (dois) caminhões basculantes para realização de serviços 
de conservação das estradas vicinais no município de Wanderlândia - to.
PrAzo dE VALIdAdE: 06 (seis) meses.
dAtA dA AssInAtUrA: 14 de dezembro de 2017.
rEPrEsEntAntE dA concEdEntE: sérgio Leão
rEPrEsEntAntE do cooPErAdo: Eduardo silva madruga

bANCO DO EMPREENDEDOR

PORTARIA bANCO DO EMPREENDEDOR Nº 047, 
DE 08 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do bAnco do EmPrEEndEdor, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, Incisos II e IV, da constituição 
do Estado, combinado com o art. 86 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 
2007, resolve:

concEdEr

A fruição de 13 (treze) dias de gozo de férias ao servidor AdEmIr 
AntÔnIo dE oLIVEIrA, cPf 147.947.131-34, nº funcional 11212322/2, 
Assessor Jurídico, no período de 15/01/2018 a 27/01/2018, referente 
ao Período Aquisitivo de 1º/01/2017 a 31/12/2017, interrrompidas pela 
PORTARIA nº 007, de 27 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial 
nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017.

AcY dE cArVALHo fontEs
Presidente do banco do Empreendedor

DETRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO
PALMAS E MIRACEMA Nº 004/2017

o dIrEtor GErAL do dEPArtAmEnto EstAdUAL 
dE trÂnsIto do tocAntIns, no uso de suas atribuições legais 
e atendendo ao disposto nos arts. 4º e 5º da Lei federal nº 6.575/78, 
notIfIcA os proprietários e possuidores dos veículos abaixo relacionados 
que deverão adotar as medidas necessárias à liberação dos veículos 
retidos, removidos ou apreendidos, a qualquer título, nos depósitos 
utilizados pelo dEtrAn/to para a guarda de veículos, sob pena, de 
não o fazendo, terem os mesmos levados a leilão público. Informações 
no departamento Estadual de trânsito do tocantins – Gerência de 
fiscalização e segurança, situado na Qd. 401 norte, Av. ns-01, conj. 02, 
Lotes 01 a 10 – Palmas - to, fone (63) 3218-3077. relação dos veículos 
a serem leiloados:
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qTD Nº DO PROCESSO PLACA/UF  PROPRIETÁRIO  CPF  CHASSI  MARCA/MODELO  COR  FAbRICAÇÃO/MODELO  REGIÃO  RESTRIÇÃO.

1   20000052017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      951bXKHE38b002314  TRAXX/JL110 8  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

2   20000032017   SEM 1° EMPLACAMENTO/SP      9C64MS000R0007842  YAMAHA/CY 50 JOG  bRANCA  1994/1995  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

3   20000102017   SEM 1° EMPLACAMENTO/MA      9C2Jb0100GR053892  HONDA/POP 110I  bRANCA  2016/2016  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

4   20000132017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      951bXKHE9Cb001029  TRAXX/JL1259  VERMELHA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

5   20000062017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C2HA07105R039178  HONDA/C100 bIz ES  VERDE  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

6   20000212017   SEM 1° EMPLACAMENTO/GO      9C2HA07202R001228  HONDA/C100 bIz MAIS  PRATA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

7   20000242017   SEM 1° EMPLACAMENTO/PA      9C2HA050VVR015893  HONDA/C100 DREAM  AzUL  1997/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

8   20000222017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C2KC1670bR528769  HONDA/CG 150 FAN ESI  PRETA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

9   20000012017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C2Hb0210ER402271  HONDA/POP100  VERMELHA  2013/2014  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

10   20000202017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C6KE1520b0037234  YAMAHA/FACTOR YbR125 K  PRETA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

11   20000252017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      951bXKHE18b000996  TRAXX/JL110 8  VERMELHA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

12   20000232017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C2JC4110AR593757  HONDA/CG 125 FAN KS  PRETA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

13   20000262017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C62MW000L0022506  YAMAHA/RD 135  PRETA  1990/0  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

14   20000022017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C6KE1550E0025970  YAMAHA/T115 CRYPTON ED  LARANJA  2013/2014  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

15   20000122017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C6KG0660E0015422  YAMAHA/YS150 FAzER ED  PRETA  2014/2014  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

16   20000272017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C2Hb0210CR043788  HONDA/POP100  VERMELHA  2012/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

17   20000282017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      951bAKJC6bb000803  TRAXX/JH125F  PRETA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

18   20000292017   SEM 1° EMPLACAMENTO/MA      9C6KE002010033566  YAMAHA/CRYPTON T105E  PRATA  2000/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

19   20000302017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      LF3XCH2G39A003031  I/LIFAN LF110 2G  PRETA  2008/2009  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

20   20000312017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      LAAAXKbb790004873  I/TRAXX JL50q 2  VERMELHA  2008/2009  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

21   20000072017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      951bXKbb0Ab021892  TRAXX/JL50 q2  VERMELHA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

22   20000082017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      95VAC1C899M005478  DAFRA/SUPER 100  PRATA  2009/2009  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

23   20000112017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C2JC3010YR086172  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

24   20000152017   SEM 1° EMPLACAMENTO/GO      9C64MS000S0013365  YAMAHA/CY 50 JOG  bRANCA  1995/1995  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

25   20000182017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      LAAAAKJC5A0028928  I/JIALING TRAXX JH125F  PRETA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

26   20000142017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C2HA0710YR213888  HONDA/C100 bIz ES  VERMELHA  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

27   20000192017   SEM 1° EMPLACAMENTO/DF      9C2JC1801MR570784  HONDA/CG 125 TODAY  AzUL  1991/0  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

28   20000172017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      LAAAXKbb970009229  I/TRAXX JL50q 2  AzUL  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

29   20000162017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      LAAAXKbb780002555  I/TRAXX JL50q 2  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

30   20000042017   SEM 1° EMPLACAMENTO/TO      9C2JC4820ER542425  HONDA/bIz 125 ES  VERMELHA  2014/2014  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

31   20000092017   SEM 1° EMPLACAMENTO/GO      9C2HA050WVR011445  HONDA/C100 DREAM  AzUL  1997/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

32   20000322017   ARW9372/PR  FERNANDO DOS SANTOS RODRIGUES  07520692922  9C2Hb02108R035772  HONDA/POP100  AzUL  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

33   20000332017   ASR7012/PR  CARLOS RObERTO DOS SANTOS  12181931828  9C2KC1640AR036649  HONDA/CG150 TITAN MIX EX  CINzA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

34   20000342017   ATH2096/PR  VANUzA GOMES  05385101966  9C2KC1640AR065290  HONDA/CG150 TITAN MIX EX  VERMELHA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

35   20000352017   bFF1829/SP  MULTIMARES COM E TRANSPORTES LTDA  54184312000121  9C2JC1801MR589433  HONDA/CG 125 TODAY  PRETA  1991/1991  COLMÉIA  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

36   20000362017   bPR8809/TO  RENATO SANTANA DE SOUSA  04871303160  9C2KC08208R024993  HONDA/CG 150 TITAN ESD  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

37   20000372017   bSN7057/GO  CARLOS CESAR RODRIGUES DE SOUzA  84389559168  9C2JC250TTR067560  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1996/1996  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

38   20000382017   CGK6848/GO  ELVIS FERRAz DA MAIA  00717685136  9C2JC250VVR088139  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1997/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

39   20000392017   CTN7072/SP  MOACIR ALVES PEREIRA  16829392861  9C2JC3010YR048934  HONDA/CG 125 TITAN KS  AzUL  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

40   20000402017   CWT3174/TO  JUDETE DE OLIVEIRA SENA  78834767187  9C2HA050WWR021515  HONDA/C100 DREAM  AzUL  1998/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

41   20000412017   DKb7351/MG  WILFRED DIAS MARCAL  04855464694  9bWCA05X34T046609  VW/GOL 1.0  bRANCA  2003/2004  PEDRO AFONSO  RESERVA DE ALIENACAO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

42   20000422017   DKV3284/SP  GERALDO EUSTAqUIO EMIDIO  46715355649  9bWCA05X14T112896  VW/GOL 1.0  CINzA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

43   20000432017   DOJ3675/SP  CARLOS HENRIqUE DA SILVA  15383312846  9C2KC08105R844592  HONDA/CG 150 TITAN KS  AzUL  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

44   20000442017   DWX1730/SP  ANTONIO RIbEIRO  19078425865  9C2MC35008R014709  HONDA/CbX 250 TWISTER  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

45   20000452017   DYO8980/SP  MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS  49982559400  9C2MC35007R069031  HONDA/CbX 250 TWISTER  PRETA  2007/2007  GUARAÍ  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

46   20000462017   DzL7798/SP  LEONARDO VAz DA SILVA  37692090874  9C2JC30708R557290  HONDA/CG 125 FAN  CINzA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

47   20000472017   GNz4130/MG  ADEMAR DA SILVA GOMES  39457478649  35N101929  YAMAHA/RD 125  VERMELHA  1986/1986  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

48   20000482017   GRY2403/TO  ALDO SOUzA LIMA  50791940144  9bD255384V8587971  FIAT/FIORINO TREKKING  VERMELHA  1997/1998  PEDRO AFONSO  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

49   20000492017   GXW0827/MG  CIA ITAULEASING DE ARR MERCANTIL  49925225000148  8AP178096W4103646  IMP/FIAT PALIO EX  CINzA  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  ARRENDAMENTO ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

50   20000502017   GYK8804/TO  WEDER CARLOS PEREIRA DA LUz  01645959104  9C2JC30101R138034  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

51   20000512017   HbY6782/PE  SUDAMERIS ARREND MERCANTIL SA  47193149000106  9bD17301b54124759  FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX  bRANCA  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  ARRENDAMENTO ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

52   20000522017   HDC7329/MG  DIONART DE PAULA SOARES  07857568686  9C6KE044050133713  YAMAHA/YbR 125K  PRETA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

53   20000532017   HGT8390/MG  AbEL DE OLIVEIRA NETO  10558170692  9C6KE093080027864  YAMAHA/XTz 125E  AzUL  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

54   20000542017   HIL3846/MG  FERNANDO DONIzETI FERREIRA  08281104686  9C2JA04108R043215  HONDA/bIz 125 KS  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

55   20000552017   HKY8179/MG  EUCIELIO VIEIRA DOS SANTOS  08692172677  9C6KE1200A0073800  YAMAHA/FACTOR YbR125 ED  VERMELHA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

56   20000562017   HOW3185/TO  SANTA VINCENzI GOMES  44624522168  9bFzzzFHAVb168343  FORD/FIESTA  bRANCA  1997/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

57   20000572017   HPA9606/MA  IRAETH PEREIRA LEITE  82776105304  9C2HA050WWR024837  HONDA/C100 DREAM  AzUL  1998/1998  COLINAS DO TOCANTINS  RESERVA DOMINIO ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

58   20000582017   HPD6410/TO  MAIK bORGES DANTAS  05282112183  9C2JC250XWR096157  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

59   20000592017   HPJ5528/MA  JOANILDO GIGANTE DE ARAUJO  23275880306  9C2MD28001R021639  HONDA/XR 200R  VERMELHA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  ALIEN. FIDUCIARIA ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

60   20000602017   HPM1758/MA  JOSE REIS DA SILVA  71517413320  9C2JC30201R066859  HONDA/CG 125 TITAN ES  AzUL  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  ALIEN. FIDUCIARIA ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

61   20000612017   HPS3732/MA  JOSE LIMA DE OLIVEIRA  07870841315  9C2HA07104R029238  HONDA/C100 bIz ES  VERDE  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

62   20000622017   HPS8487/MA  MARIA JOSE PINTO COELHO  26848791334  9C2JD20103R013828  HONDA/NXR125 bROS KS  AzUL  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

63   20000632017   HPX8140/MA  LUCAS DOS SANTOS SILVA  05219941364  9C2HA07105R050151  HONDA/C100 bIz ES  VERDE  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

64   20000642017   HPY6266/TO  ELIENE RODRIGUES MOREIRA MELO  49846469187  9bGRz48906G106527  GM/CELTA 4P LIFE  PRATA  2005/2006  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

65   20000652017   HqW4639/MS  JONILEY PADILHA FRANCO  78565332187  bJ335488  VW/FUSCA 1300  bRANCA  1976/1976  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

66   20000662017   HVL5222/TO  ORISMAR PEREIRA FARIAS  58606513172  9bWzzz377VT042569  VW/GOL CL 1.6 MI  PRATA  1997/1997  GUARAÍ  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

67   20000672017   IFJ3458/TO  ROzALVES bORGES DE FRANCA  90836227115  9C2JC250TTR061462  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1996/1996  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

68   20000682017   JFR2416/DF  PANAMERICANO LEASING ARREN MERCANTIL S A  02682287000102  9C2HA0700YR002998  HONDA/C100 bIz  VERDE  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  ARREND. MERCANTIL ;SEM RESTR. ;SEM RESTR. ;SEM RESTR..

69   20000692017   JIT6806/DF  SANTANDER LEASING S/A ARREND MERCANTIL  47193149000106  9bD15822Ab6462361  FIAT/UNO MILLE ECONOMY  PRETA  2010/2011  COLINAS DO TOCANTINS  ARREND. MERCANTIL ;SEM RESTR. ;SEM RESTR. ;SEM RESTR..

70   20000702017   JJN8387/GO  FLAVIO VIEIRA DA SILVA  78924294172  9C2JC250WVR042572  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1997/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

71   20000712017   JJR5282/DF  CARLOS AUGUSTO DE SOUzA ROCHA  03979274101  9C2MD34003R104259  HONDA/XR 250 TORNADO  bRANCA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  COMUNICACAO DE VENDA;SEM RESTR. ;SEM RESTR. ;SEM RESTR..

72   20000722017   JJR5453/DF  PANAMERICANO ARREND MERCANTIL S A  02682287000102  9C2JC30103R243875  HONDA/CG 125 TITAN KS  AzUL  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  ARREND. MERCANTIL ;SEM RESTR. ;SEM RESTR. ;SEM RESTR..

73   20000732017   JRC6756/SP  bANCO PANAMERICANO SA  59285411000113  9C2Hb02108R011740  HONDA/POP100  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

74   20000742017   JTC4837/GO  AMILSON PEREIRA GOMES  48544698115  9bWzzz55zRb519385  VW/LOGUS GL  VERMELHA  1994/1994  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

75   20000752017   JTG3716/GO  CARLOS ALbERTO G VIEIRA  37439430263  9C2JC2501SRS11222  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1995/1995  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO RESTRICAO.
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76   20000762017   JTH1456/PA  ERNANDES MOREIRA DO NASCIMENTO  06712100178  9C2JC1801RRR23971  HONDA/CG 125 TODAY  PRETA  1994/1994  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

77   20000772017   JTS7645/TO  MIGUEL ALVES FEITOSA  15623289215  9C2MD280WWR001294  HONDA/XR 200R  ROXA  1998/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

78   20000782017   JTT8663/PA  J EDIVALDO CALDAS COUROS  05812746000113  9C2JC30706R821790  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

79   20000792017   JTU4464/TO  CALIXTO FRANCISCO DE ARAUJO  98313789115  9C2JC250XWR073508  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

80   20000802017   JTW2594/PA  GILbERTO FERREIRA DE ALMEIDA  42832527272  9CDNJ41AJXM007708  JTA/SUzUKI INTRUDER 250  PRETA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

81   20000812017   JTW3577/PA  TELIA LOPES DA SILVA  23521201287  9C2HA0700XR035227  HONDA/C100 bIz  AMARELA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

82   20000822017   JTY2004/PA  LEILIANES NASCIMENTO DOS SANTOS  92759823334  9C2HA0700YR015474  HONDA/C100 bIz  PRETA  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

83   20000832017   JTY4699/TO  DIVINO MOREIRA DA SILVA  91098513134  9C2JC250WWR209642  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1998/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

84   20000842017   JUb1115/PA  JOAO JOSE DOS SANTOS  19863551287  9C2JC2500XR171282  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

85   20000852017   JUD4041/TO  ALTAIRES LOURENCO  60726440159  9C2HA07103R024400  HONDA/C100 bIz ES  AzUL  2002/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

86   20000862017   JUE5001/PA  KATIANE AGUIAR DA SILVA  61549550225  9C2JC30103R031430  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2002/2003  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

87   20000872017   JUE7518/PA  OzIEL DE MACEDO PINHEIRO  75884232268  9C2HA07001R031007  HONDA/C100 bIz  AzUL  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

88   20000882017   JUE9016/PA  GAbRIEL ALVES DE PAULA  25042866272  9C2JD20203R007696  HONDA/NXR125 bROS ES  VERMELHA  2003/2003  COLMÉIA  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

89   20000892017   JUG5553/PA  MARIA JOSELI DE FREITAS ALVES  49419102149  9C2JD17102R014484  HONDA/XLR 125  VERMELHA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

90   20000902017   JUH2477/TO  MARCOS DA SILVA FARIAS  02497898170  9C2HA07101R247501  HONDA/C100 bIz ES  PRETA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

91   20000912017   JUJ4287/PA  WHEMERSON PAULO DE SOUSA  66059623204  9C2JC30103R272609  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

92   20000932017   JUL5876/PA  MARCELIO DE SOUSA SANTOS  01632399245  9C6KE042050040004  YAMAHA/YbR 125ED  PRETA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

93   20000942017   JUN0992/PA  FREDSON DE CARVALHO ALVES  71489673253  9C2JC30104R097710  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

94   20000952017   JUP9625/PA  ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA  72641002272  9C2JC30705R054003  HONDA/CG 125 FAN  AzUL  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

95   20000962017   JUq4707/PA  CIRLENE RODRIGUES MIRANDA  39919617253  9C2KC08504R033269  HONDA/CG 150 TITAN ES  VERDE  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

96   20000972017   JUq6848/PA  MARIUSAM CHAVES CANTUARIO  65816510282  9C2KC08505R007046  HONDA/CG 150 TITAN ES  PRETA  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

97   20000982017   JUS1587/PA  SEONILSON SOUSA SILVA  81957742291  9C6KE037050029279  YAMAHA/XTz 125E  AzUL  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

98   20000992017   JUS8035/PA  PEDRO GOMES DA ROCHA  61782459200  9C2KC08504R005979  HONDA/CG 150 TITAN ES  PRETA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

99   20001002017   JUT5630/TO  MAURICIO MOREIRA DOMINGUES  71067426191  9C2HA050VVR018454  HONDA/C100 DREAM  AzUL  1997/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

100   20001012017   JUV2718/TO  IVANILDO FERREIRA DE SOUzA  01644476100  9C2KC08506R804962  HONDA/CG 150 TITAN ES  PRETA  2005/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

101   20001022017   JUV5883/PA  CLEUDIVAN DE LUNA LIMA  53968735234  9C2JC30708R538764  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

102   20001032017   JUW3618/PA  JOSENI NEUbAR DE OLIVEIRA  45971048287  9C2KC08105R034211  HONDA/CG 150 TITAN KS  PRETA  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

103   20001042017   JUX9571/PA  COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LIbERAIS DO  02059774000113  9C2JD20105R008025  HONDA/NXR125 bROS KS  bRANCA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

104   20001052017   JUY0501/PA  LEVY DE SOUzA PIRES  00237593130  9C2KC08107R086812  HONDA/CG 150 TITAN KS  VERMELHA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

105   20001062017   JVA4267/PA  JOCIVALTO DE SOUzA E SILVA  88614557191  9C2JC30706R001867  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2005/2006  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

106   20001072017   JVF7073/PA  ADAO NUNES DE OLIVEIRA  68317689204  94J1XFbL78M057882  SUNDOWN/WEb 100  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

107   20001082017   JVK5002/PA  LUNAN COMERCIO LTDA  EPP  04295328000133  9C2HA07005R013287  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

108   20001092017   JVM0469/PA  ERLANDRO RIbEIRO DA SILVA  85738280210  9C2KC08605R007582  HONDA/CG 150 SPORT  VERMELHA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

109   20001102017   JVM6380/PA  EDVALDO RODRIGUES DA LUz  17151937253  9C2JC2500YR024288  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

110   20001112017   JVN2935/TO  VALDINETA PEREIRA DIAS DAMACENA  74045172149  9C2KC08308R010866  HONDA/CG 150 JOb  VERMELHA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

111   20001122017   JVV8170/PA  MAURIVANIA ARAUJO SOARES  65894111234  9C2HA0710YR249728  HONDA/C100 bIz ES  VERDE  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  RESERVA DE DOMINIO ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

112   20001132017   JVX5170/PA  M TELES DA SILVA  83888511000119  9C2JC2500XR197695  HONDA/CG 125 TITAN  VERDE  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

113   20001142017   JVX7871/PA  RAIMUNDO ALVES DE SOUSA  83702857249  9C2JC30708R532417  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

114   20001152017   JWb1446/PA  VILMA DE SOUSA LIMA PAULA  98412108191  9C6KE026020010855  YAMAHA/YbR 125ED  ROXA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

115   20001162017   JWb4507/PA  CLAUDIA APARECIDA MARCIANO VIANA  69419116204  9C2JA04208R050714  HONDA/bIz 125 ES  VERMELHA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  RESERVA DE DOMINIO ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

116   20001172017   JYM4765/TO  NILO PEREIRA DA SILVA  36007048187  9C2JC250VVR112453  HONDA/CG 125 TITAN  VERDE  1997/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

117   20001182017   JzD0734/GO  PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA  30093317468  9C2JC30101R116270  HONDA/CG 125 TITAN KS  PRATA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

118   20001192017   JzT9801/MT  JOSE TEIXEIRA DE SOUzA JUNIOR  69105189187  9C2KC08205R000662  HONDA/CG 150 TITAN ESD  PRETA  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENADO ;COMUNICAO DE VENDA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

119   20001202017   KA092/TO  LUIz bORGES DE SOUSA  41427718172  CG1251091415  HONDA/CG 125  VERMELHA  1980/1980  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

120   20001212017   KAV1690/GO  ARTE PANE LTDA  01834989000100  9C2JC1911JR109226  HONDA/ML 125  VERMELHA  1988/1988  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

121   20001222017   KAz7242/GO  HENRIqUE NUNES DUARTE  88745767149  9C62MX000N0016250  YAMAHA/RD 135 z  PRETA  1992/1992  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

122   20001232017   KbC0708/GO  JOSE MARCIO JULIO  57704520130  CG125bR1507173  HONDA/CG 125  AzUL  1986/1986  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

123   20001242017   KbC2255/GO  ROSILENE PEREIRA DA SILVA  51685086187  bF025560  VW/ANGRA  VERMELHA  1971/1971  COLMÉIA  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

124   20001252017   KbG6604/GO  GERALDO NOVAES SObRINHO  13102516149  9C2JC1801RRR08192  HONDA/CG 125 TODAY  VERMELHA  1994/1994  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

125   20001262017   KbV4259/TO  SEbASTIANA TORRES bATISTA  90499069153  9bD146000R5306273  FIAT/UNO ELECTRONIC  VERMELHA  1994/1994  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

126   20001272017   KCD7825/GO  GESMAR bENTO DE SOUSA  59138556120  CG125bR2117203  HONDA/ML 125  PRETA  1983/1983  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

127   20001282017   KCH5843/TO  FRANCISCO JOAO DOS SANTOS  40249174120  CG125bR1306059  HONDA/CG 125  VERMELHA  1983/1983  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

128   20001292017   KCJ5829/GO  WANDERLY MACENA bOTELHO  45021546104  9bD146097S5563262  FIAT/UNO MILLE EP  VERMELHA  1995/1996  PEDRO AFONSO  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

129   20001302017   KCN9810/GO  DIVINO ANGELICO DE JESUS  13518259172  CG125bR1150793  HONDA/CG 125  VERMELHA  1981/1981  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

130   20001312017   KCO0142/PA  MAURO ECKERT  34093460159  9bWzzz377TP533447  VW/GOL I  bRANCA  1996/1996  COLMÉIA  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

131   20001322017   KCq6984/GO  JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR  26400243100  9C2JC250TTR031448  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1996/1996  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

132   20001332017   KCR5561/GO  FLAVIO AUGUSTO DA CONCEICAO  01249268192  9bD146047T5885370  FIAT/UNO MILLE SX  VERMELHA  1996/1997  GUARAÍ  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

133   20001342017   KCV8694/GO  MARIA LINDACY FRAzAO  46690280144  9C2HA050VTR004214  HONDA/C100 DREAM  AzUL  1996/1997  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

134   20001352017   KCW1734/GO  CICERO RAIMUNDO MENDES  28675509391  9C2JC250VTR033396  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1996/1997  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

135   20001362017   KCW3404/PA  VALDSON bARbOSA DA SILVA  79237800215  9C2JC250VTR027975  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1996/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

136   20001372017   KDD6344/GO  OSIEL ANGELO DA SILVA  57912300287  9C2JC250VTR008150  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1996/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

137   20001382017   KDH9407/GO  DIVINO PAULINO DE qUEIROz  15981665149  9C2JC250VVR167680  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1997/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

138   20001392017   KDP9247/TO  WELTON NEVES DOS SANTOS  04695196140  9bWzzz377WP564251  VW/GOL 16V  CINzA  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

139   20001402017   KDq4758/TO  JOSE ALbERTO ALMEIDA GUIMARAES  13721844300  9bWzzz373XT086819  VW/GOL 16V  CINzA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

140   20001412017   KDU3862/TO  JOSEFA FERREIRA ARAUJO  30074495100  9C2HA0700XR031949  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

141   20001422017   KEA7427/GO  JOSE RObERTO MARINHO  00141599537  9bD178296Y0917226  FIAT/PALIO EX  CINzA  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

142   20001432017   KEb1918/TO  ANTONIO RODRIGUES DO VALE  76408086187  9C2JC3010YR132389  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

143   20001442017   KEb7645/TO  JOAO ILARIO RODRIGUES  89577272134  9C2JC3010YR069628  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

144   20001452017   KEC0842/GO  IVAN SILVA DE MORAIS  99983460106  9bD158068Y4129235  FIAT/UNO MILLE EX  VERDE  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

145   20001462017   KEH2300/GO  MARIA DE JESUS C DA SILVA  01787966119  9C6KE0100Y0015766  YAMAHA/YbR 125E  VERDE  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  RESERVA DE DOMINIO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

146   20001472017   KEK1128/TO  ANTONIO SOARES DE ARAUJO  82912300134  9C2JC30101R225399  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

147   20001482017   KEL1161/TO  OLIVEIRA PEREIRA MOTA  97896926172  9bWCA05Y32T030657  VW/GOL SPECIAL  CINzA  2001/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

148   20001492017   KEM5987/GO  JONES UESLEI CARVALHO S SANTOS  79028179291  9C6KE013020025643  YAMAHA/YbR 125K  PRETA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

149   20001502017   KEM8524/GO  LICELMA bORGES DE OLIVEIRA  80020569149  9C2HA07002R022461  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

150   20001512017   KEU0334/GO  WANDERSON bATISTA DA SILVA  86720350110  9C2JC30103R226560  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2003/2003  GOIANORTE  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

151   20001522017   KEX3086/TO  MARLENE FERREIRA GONCALVES  00103114165  9C6KE038030008943  YAMAHA/XTz 125K  PRETA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.
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152   20001532017   KEY6737/TO  VALDECI JORGE DE SALES  00257014101  9C6KE042030002921  YAMAHA/YbR 125ED  bEGE  2002/2003  COLMÉIA  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

153   20001542017   KFA6626/GO  ADRIEN CHARLES DA COSTA E SOUzA  22362726851  9C6KE042030009916  YAMAHA/YbR 125ED  ROXA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

154   20001552017   KHq9953/TO  LILIA MARIA XAVIER DE ARAUJO  03733806409  9C2HA07005R021349  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

155   20001562017   KOD3007/DF  EDIGAR JOSE DA ROCHA  00771233523  9bD178016W0547024  FIAT/PALIO ED  bRANCA  1998/1998  GUARAÍ  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTR. ;SEM RESTR. ;SEM RESTR..

156   20001572017   LWb3533/PI  EDMUNDO JOSE VIRGULINO  27355420330  9C2HA07102R028466  HONDA/C100 bIz ES  VERMELHA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM REST.;SEM RESTRIÇÃO;EXERCIC. < ANO ATUAL.

157   20001582017   Mbz4687/SC  MARCOS VINICIOS DA SILVA  01750448998  9C2JC30103R014394  HONDA/CG 125 TITAN KS  PRATA  2002/2003  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

158   20001592017   MMS8759/DF  RObERTO ANTONIO bARbOSA  05026228577  9bD178226V0402213  FIAT/PALIO EDX  AzUL  1997/1997  PEDRO AFONSO  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTR. ;SEM RESTR. ;SEM RESTR..

159   20001602017   MVL2022/TO  OSVALDO PEREIRA LEITE  42465222953  bH668456  VW/KOMbI  bRANCA  1981/1981  GUARAÍ  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

160   20001612017   MVL3657/TO  WALDECY VALADARES DA COSTA  01501985159  9C2JC250TTR088815  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1996/1996  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

161   20001622017   MVL4334/TO  RUbENS GONCALVES MENDES  84218622191  9C2MC270VVR011583  HONDA/CbX 200 STRADA  AzUL  1997/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

162   20001632017   MVL5602/TO  MANOEL JOSE DE LIRA FILHO  16933613100  9C2HA050VVR010892  HONDA/C100 DREAM  AzUL  1997/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

163   20001642017   MVL8563/TO  JOAO JOSE RIbEIRO  13230344120  9C62MW000T0043409  YAMAHA/RD 135  PRETA  1996/1996  COLINAS DO TOCANTINS  Administrativo;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

164   20001652017   MVL8798/TO  LUCIENE FLAUSINA PEREIRA  00375192123  9C2HA050WVR001782  HONDA/C100 DREAM  AzUL  1997/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

165   20001662017   MVL8900/TO  MARLENE DA SILVA PIMENTEL  63452081168  9C2JC250VTR029453  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1996/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

166   20001672017   MVM1021/TO  JOSE LUIS FILHO DOS SANTOS  46689311104  9C2JC250TTR000737  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1996/1996  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

167   20001682017   MVM1290/TO  MILTON PEREIRA bRITO  49845837115  9C2JC2501RRS07970  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1994/1995  COLINAS DO TOCANTINS  Administrativo;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

168   20001692017   MVM1639/TO  MARCIANO MONTEIRO DA SILVA  02165639174  9C2JC250VVR219613  HONDA/CG 125 TITAN  VERDE  1997/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

169   20001702017   MVM8400/TO  JOAO bATISTA DE SOUSA  90329589172  CG125bR2133969  HONDA/CG 125  VERMELHA  1984/1985  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

170   20001712017   MVM8585/TO  SEbASTIAO VICENTE SObRINHO  09411283187  CG125bR1501833  HONDA/CG 125  VERMELHA  1986/1986  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

171   20001722017   MVM9134/TO  NIVALDO CARVALHO DA SILVA  06440452304  9C2HA0501SRS01283  HONDA/C100 DREAM  VERMELHA  1995/1995  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

172   20001732017   MVM9897/TO  ALESSANDRO PINTO COUTO  49504444504  9C2JC250TTR079765  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1996/1996  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

173   20001742017   MVN1897/TO  CIRO DE ALENCAR PARENTE  85963380120  9C2JC2501SRS66308  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1995/1995  COLINAS DO TOCANTINS  Administrativo;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

174   20001752017   MVN2496/TO  ANTONIO RODRIGUES DE SOUzA  29565936172  9C2JC250VVR167093  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1997/1997  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

175   20001762017   MVN6757/TO  PAULO ADRIANO DA SILVA  84290439187  9C2JC250TTR081271  HONDA/CG 125 TITAN  CINzA  1996/1996  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

176   20001772017   MVN7017/TO  JOSE VIEIRA DA MOTA FILHO  70485399415  9C2JC1801KR415621  HONDA/CG 125  PRATA  1989/1989  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

177   20001782017   MVO1402/TO  JUVENIL RIbEIRO DOS SANTOS  00738230154  9C2HA0700XR030392  HONDA/C100 bIz  AzUL  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

178   20001792017   MVO1743/TO  MAURO ALVES DE SOUzA  98608665115  9C2HA050WWR023535  HONDA/C100 DREAM  AzUL  1998/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

179   20001802017   MVO6817/TO  GILbERTO RODRIGUES DE SOUSA  18092373191  9C2JC250WWR225041  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1998/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

180   20001812017   MVO7028/TO  MARIA DE LURDES ALVES CAETANO  33840261287  9bFzzzFHAWb224167  FORD/FIESTA  bRANCA  1998/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

181   20001822017   MVO7529/TO  MANOEL MESSIAS bARROS DA SILVA  91952603153  9C2HA070XWR002168  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

182   20001832017   MVO7869/TO  ARTUR DOS SANTOS DUARTE  64848272149  9C2JC250XWR021037  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

183   20001842017   MVO8125/TO  EDIMILSON SOARES VIEIRA  18675980191  9C2JC250WWR178343  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1998/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

184   20001852017   MVO8931/TO  JOSE PEREIRA DA SILVA  95392068120  9C2JC2500XR111344  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

185   20001862017   MVO9400/TO  IRANIzIO SILVA DOS SANTOS  61321494149  9C2JC250WVR016235  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1997/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

186   20001872017   MVO9921/TO  GILVAM FREITAS DE SA  95376062104  9C2JC3010YR003570  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

187   20001882017   MVP0632/TO  ANGELITA DUARTE DA SILVA  78657431149  9C2HA0700YR010758  HONDA/C100 bIz  VERDE  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

188   20001892017   MVP0882/TO  RICARDO VIEIRA bORGES  01171644108  9C2HA0710YR222741  HONDA/C100 bIz ES  VERDE  2000/2000  PEDRO AFONSO  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

189   20001902017   MVP1244/TO  ARLINDO AIRES MONTEIRO  49838369187  9C2HA0700XR048711  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

190   20001912017   MVP1445/TO  RObERTO CARLOS LIMA bEzERRA  02226443118  9C2HA0700XR035776  HONDA/C100 bIz  AzUL  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

191   20001922017   MVP3223/TO  EDIMARA FERREIRA DE SOUSA  04272052128  9C2HA0700XR035414  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

192   20001932017   MVP3554/TO  ADAIRON JOSE DE SOUzA  62647229104  9C2JC2500XR163064  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

193   20001942017   MVP4225/TO  ROSIVALDO ALVES ALENCAR  13349996191  9C2HA0700XR047735  HONDA/C100 bIz  AzUL  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

194   20001952017   MVP5146/TO  ALDENISIA bARbOSA VERAS SANTANA  24205575149  9C2HA0700XR054182  HONDA/C100 bIz  AzUL  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

195   20001962017   MVP5377/TO  RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA  38921413120  9CDNF41bJWM009971  JTA/SUzUKI KATANA 125  VERMELHA  1998/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

196   20001972017   MVP6151/TO  GENY MARIA DE JESUS SANTANA  28262409191  9C6KE0020Y0020535  YAMAHA/CRYPTON T105E  PRATA  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

197   20001982017   MVP6734/TO  NEURIVAN DA SILVA SOUzA  01111749108  9C2JC3010YR067484  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

198   20001992017   MVP9098/TO  JOSE SANTIAGO DE OLIVEIRA JUNIOR  38874725191  9C2MC2700XR023876  HONDA/CbX 200 STRADA  ROXA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

199   20002002017   MVP9179/MA  KALLYANE COSTA DA SILVA MOREIRA  65403088334  9bFzzzGDAXb653468  FORD/KA  VERDE  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  ALIEN. FIDUCIARIA ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

200   20002012017   MVq0099/TO  WASHINGTON WILLIAM SOARES  84587717134  9C2JC2500YR047771  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

201   20002022017   MVq0338/TO  SILVANI JOSE NEVES CAVALCANTE  96277963104  9C2JC2500YR013266  HONDA/CG 125 TITAN  VERMELHA  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

202   20002032017   MVq1607/TO  EDGAR MOUSINHO FILHO  54956226187  9C2MD2701SRS03386  HONDA/NX 200  VERMELHA  1995/1995  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

203   20002042017   MVq1770/TO  FAbIO CESAR PIRES  93241763153  9C2JC250WVR052899  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1997/1998  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

204   20002052017   MVq1978/TO  WILLYANSMAR ALVES DOS SANTOS  02789770140  9C2HA0700YR000854  HONDA/C100 bIz  AzUL  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

205   20002062017   MVq2263/TO  MARCIO NONATO FERRO  45513880253  9CDNF41bJYM013800  JTA/SUzUKI KATANA 125  VERMELHA  2000/2000  COLMÉIA  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

206   20002072017   MVq4603/TO  MARIA ROSA RODRIGUES SILVEIRA  67587160230  9C2JC3010YR033707  HONDA/CG 125 TITAN KS  AzUL  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

207   20002082017   MVq6482/TO  zENEIDE DOURADO DOS SANTOS  24568104220  9C2JC30101R095606  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

208   20002092017   MVq8308/TO  ELISMAR PAULINO DA SILVA  93991800187  9C2JC3010YR130259  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

209   20002102017   MVq8503/GO  JURANDIR FERNANDES DA SILVA  28075730100  9bWCA05X31P073975  VW/GOL 16V PLUS  CINzA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

210   20002112017   MVq8521/TO  LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA  01718791127  9C2HA07002R006595  HONDA/C100 bIz  AzUL  2001/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

211   20002122017   MVq8606/TO  CLAUDIO bEzERRA DOS SANTOS  77718208168  9C6KE1440A0001423  YAMAHA/T115 CRYPTON K  VERMELHA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

212   20002132017   MVq9129/TO  JOSE RIbAMAR MIRANDA DE AbREU  47262451120  9C2JC3010YR160242  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

213   20002142017   MVq9308/TO  JOAqUIM RODRIGUES ALENCAR  97159557115  9C2JC3010YR138553  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

214   20002152017   MVR0938/TO  MAIRES MARIA DE MELO  91627419691  9C2JC3010YR130364  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

215   20002162017   MVR1091/TO  EDER SILVA DE MORAIS  99832232104  9C2JC30102R131827  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

216   20002172017   MVR1806/TO  DERSUITA DA SILVA CRUz  66991544191  9C2JC3020YR039488  HONDA/CG 125 TITAN ES  VERDE  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

217   20002182017   MVR2356/TO  ANA NERI MARqUES DA SILVA  58682295172  9C6KE0100Y0000300  YAMAHA/YbR 125E  AzUL  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

218   20002192017   MVR2453/TO  CELIO ANTONIO DA FONSECA  45759251104  9C2JC30101R099765  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

219   20002202017   MVR3747/TO  OTACILIO CELESTINO DA SILVA  97166952172  9C2JC3010YR117292  HONDA/CG 125 TITAN KS  AzUL  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

220   20002212017   MVR4250/TO  ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS  00124679102  9C2JC250WVR063343  HONDA/CG 125 TITAN  VERDE  1997/1998  PEDRO AFONSO  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

221   20002222017   MVR4759/TO  KATIUSCIA FERRO DE MOURA  80987389149  9C2HA0700YR041716  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

222   20002232017   MVR5978/TO  OLICIO MENDES DE PAULA  97654299168  9C2JC3010YR136427  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2000/2000  GUARAÍ  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

223   20002242017   MVR6252/TO  SINDICATO DOS TRAbALHADORES RURAIS DE CO  02773091000123  9C2JD17102R006286  HONDA/XLR 125  VERMELHA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

224   20002252017   MVR7125/TO  ANTONIO FRANCISCO DE LEMOS  07164548153  9C2HA07101R229528  HONDA/C100 bIz ES  VERDE  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

225   20002262017   MVR9212/TO  DANIEL CARDOSO COUTINHO  03424379174  9C2HA07002R016809  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

226   20002272017   MVS0383/TO  SEbASTIAO GASPAR DE SOUzA  08700689890  9C2JC1801HR130741  HONDA/CG 125  VERMELHA  1987/1987  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.
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227   20002282017   MVS0512/TO  RUbENS GOMES PEREIRA  45457573168  9C2JC30102R161115  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

228   20002292017   MVS1362/TO  ANA CRISTINA ALMEIDA FONSECA  78196612168  9C2HA07002R014822  HONDA/C100 bIz  VERDE  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

229   20002302017   MVS4779/TO  ELIMAR CARDOSO DOS SANTOS  01390785173  9C2JC30201R067991  HONDA/CG 125 TITAN ES  PRATA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

230   20002312017   MVS5483/TO  EDSON LUIz DA ROSA SOARES  54441781920  9C2JC30202R117474  HONDA/CG 125 TITAN ES  VERMELHA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

231   20002322017   MVS6516/TO  JUDITE RODRIGUES DE MORAES  49857800149  9C2HA07001R032304  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

232   20002332017   MVS6890/TO  ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO  00450403114  9C2HA070XWR010379  HONDA/C100 bIz  AzUL  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

233   20002342017   MVS7448/TO  MANOEL MESSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA  94636605187  9C2HA07001R041435  HONDA/C100 bIz  PRETA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

234   20002352017   MVT0358/TO  RAIMUNDA RODRIGUES NUNES  45469750159  9C2HA07001R038637  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

235   20002362017   MVT1343/TO  EDMAR FRANCISCO DA CONCEICAO  37436848100  9C2JD20103R002571  HONDA/NXR125 bROS KS  AzUL  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

236   20002372017   MVT2612/TO  JOSE DE RIbAMAR FILIPE DE SOUzA  41429613149  9C2HA07103R035797  HONDA/C100 bIz ES  VERMELHA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

237   20002382017   MVT2792/TO  VANDECY PEREIRA RODRIGUES  01562996150  9C2HA07103R032514  HONDA/C100 bIz ES  AzUL  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

238   20002392017   MVT5137/TO  JOSE DE RIbAMAR COUTINHO COSTA  02091827177  9C2JC30102R233354  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

239   20002402017   MVT7757/TO  MANOEL FRANCISCO DE SOUzA  61797383191  9C2JC3020YR037860  HONDA/CG 125 TITAN ES  VERDE  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

240   20002412017   MVT9775/TO  LUIz CARLOS GOMES DA SILVA  02071631110  9C2JC30102R209201  HONDA/CG 125 TITAN KS  AzUL  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

241   20002422017   MVU1079/TO  FRANCISCO DE bRITO DANTAS  07184549368  9C2HA07003R002927  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2002/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

242   20002432017   MVU4073/TO  JOSE RONALDO SOARES DA SILVA  04432761105  9C2JC30102R176443  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2002/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

243   20002442017   MVU4080/TO  MAURICIDES COELHO TEIXEIRA  31536255149  9C2HA070XWR020079  HONDA/C100 bIz  AzUL  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

244   20002452017   MVU4524/TO  CLEUDIVAN ALVES PEREIRA DA SILVA  86206923134  9C2HA07103R047839  HONDA/C100 bIz ES  VERMELHA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

245   20002462017   MVU6640/TO  EDVALDO NERES VILANOVA  83085041168  9C2HA070XWR020935  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

246   20002472017   MVU7056/TO  WELbERTY PEREIRA DE SOUzA  85835382120  9C2MC35004R036568  HONDA/CbX 250 TWISTER  VERMELHA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

247   20002482017   MVU9180/TO  bALTAzAR GUIMARAES AGUIAR  77043308100  9C2JC250XWR092446  HONDA/CG 125 TITAN  VERDE  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

248   20002492017   MVU9411/TO  LUCIANA ALVES DA COSTA  00345984137  9C2HA07003R059365  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

249   20002502017   MVV0250/TO  EDION JOSE FRANCISCO  17250990802  9C2HA070XWR022944  HONDA/C100 bIz  AzUL  1998/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

250   20002512017   MVV0681/TO  EDIVALDO DO NASCIMENTO bARROS  01559936150  9C2HA07104R021995  HONDA/C100 bIz ES  VERMELHA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

251   20002522017   MVV1173/TO  JESIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA DA CRUz  98354310191  9C2JC30103R190348  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

252   20002532017   MVV1695/TO  EDIVAN CARVALHO DOS SANTOS  98462342104  9C2KC08204R014614  HONDA/CG 150 TITAN ESD  PRETA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

253   20002542017   MVV3513/TO  MARIA NUNES DOS ANJOS  53399900104  9C2HA07103R040797  HONDA/C100 bIz ES  VERMELHA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

254   20002552017   MVV5364/TO  EVANDRO DOS SANTOS RODRIGUES  80564984191  9C2HA07104R039224  HONDA/C100 bIz ES  VERDE  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

255   20002562017   MVV5866/TO  ALITON RIbEIRO DE SOUzA  88545849168  9C2KC08505R016979  HONDA/CG 150 TITAN ES  PRETA  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

256   20002572017   MVV6018/TO  JOSELIO bEzERRA LOR  00420314199  9C2JC30213R662177  HONDA/CG 125 TITAN KSE  AzUL  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

257   20002582017   MVV6827/TO  JURACI VENANCIO DA SILVA  76821803153  9C2JC30103R287581  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERMELHA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

258   20002592017   MVV6934/TO  PEDRO CUSTODIO DA SILVA  23164107153  9C2KC08504R012447  HONDA/CG 150 TITAN ES  VERMELHA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

259   20002602017   MVV8151/TO  DHIANCARLOS ARAUJO DA SILVA  02181406146  9C2KC08104R094436  HONDA/CG 150 TITAN KS  VERMELHA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

260   20002612017   MVV9904/TO  ERISLENE MENDES FERREIRA  01561225100  9C2HA07004R024728  HONDA/C100 bIz  PRETA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

261   20002622017   MVW4344/TO  IVANE LUz DOS REIS  82127301153  9C2HA07103R044934  HONDA/C100 bIz ES  PRETA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

262   20002632017   MVW5975/TO  CREUSIMAR SILVA SANTOS  01000804135  9C2HA07103R060821  HONDA/C100 bIz ES  PRETA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

263   20002642017   MVW6755/TO  JOAO bATISTA ALVES PIRES  38236079104  9C2JC30203R143313  HONDA/CG 125 TITAN ES  VERDE  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

264   20002652017   MVW8919/TO  WALTO DA SILVA COELHO  78144485149  9C2JD20103R018452  HONDA/NXR125 bROS KS  AzUL  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

265   20002662017   MVX1264/TO  MARIA APARECIDA PEREIRA  23124229134  9C2KC08504R017451  HONDA/CG 150 TITAN ES  VERDE  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

266   20002672017   MVX4418/TO  CICERO RONAIDE MARTINS  02163873102  9C2KC08505R005907  HONDA/CG 150 TITAN ES  AzUL  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

267   20002682017   MVX5427/TO  FRANCISCA SENHOR FERREIRA  55805779153  9C2HA07004R038955  HONDA/C100 bIz  VERDE  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

268   20002692017   MVX6477/TO  PEDRO FRANCISCO DE AGUIAR  59716240163  9C2HA07005R003703  HONDA/C100 bIz  VERDE  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

269   20002702017   MVX7345/TO  MARCYEL SILVA AYRES  04553708183  9C2KC08204R032266  HONDA/CG 150 TITAN ESD  VERMELHA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

270   20002712017   MVX8270/TO  ISRAEL MOREIRA CAVALCANTE  12291340425  9C62MW000X0066694  YAMAHA/RD 135  PRETA  1999/1999  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

271   20002722017   MVX9028/TO  JADSON MOURAO FELINTO  85234532100  9C2KC08505R022284  HONDA/CG 150 TITAN ES  PRETA  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

272   20002732017   MVY0593/TO  ELISAbETE DA SILVA VELOSO  59663022191  9C2HA07004R035108  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

273   20002742017   MVY2032/TO  IzIDIO DA SILVA LIMA  00554874164  94J1XFbD55M007496  SUNDOWN/WEb 100  VERMELHA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

274   20002752017   MVY4463/TO  ADAO MIRANDA DOS SANTOS  01800399111  9C6KE044050094275  YAMAHA/YbR 125K  VERMELHA  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

275   20002762017   MVY4940/TO  JOSE MARCELINO COELHO  21930031149  9C2JC2500YR074870  HONDA/CG 125 TITAN  AzUL  1999/2000  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

276   20002772017   MVY6025/TO  DALVINA DOS SANTOS bANDEIRA  47227338134  9C2HA07004R036463  HONDA/C100 bIz  PRETA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

277   20002782017   MVY7705/TO  OSILENE DA SILVA CAVALCANTE ASSIS  52650324104  9C2HA07105R028261  HONDA/C100 bIz ES  VERDE  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

278   20002792017   MVY7925/TO  RAFAEL CESAR DA SILVA RIbEIRO  03053843170  9C2JC42209R059238  HONDA/bIz 125 ES  PRETA  2009/2009  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

279   20002802017   MVY8701/TO  MANOEL CARDOSO DE bRITO  37090194272  9C6KE044050138062  YAMAHA/YbR 125K  VERMELHA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

280   20002812017   MVY9495/TO  WARLEY MACHADO bARROS  02320047140  9C2HA07004R002383  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2003/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

281   20002822017   MVz1835/TO  AGUSTINHO GOMES DA LUz  30637481100  9C2JC30705R013041  HONDA/CG 125 FAN  VERMELHA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

282   20002832017   MWA3865/TO  MARCOS ANTONIO VIRGINIO DE SOUSA  83813756149  9C2JC4110AR639727  HONDA/CG 125 FAN KS  VERMELHA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

283   20002842017   MWA4669/TO  EDSON DE SOUSA DE OLIVEIRA  00122312317  94J1XFbF55M009033  SUNDOWN/WEb 100  PRATA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

284   20002852017   MWb0590/TO  NILSON FERREIRA DA SILVA  94712360100  9C6KE0100Y0017741  YAMAHA/YbR 125E  AzUL  2000/2000  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

285   20002862017   MWb2904/TO  RONISLEY OLIVEIRA DE SOUSA  88585689153  9C2KC08206R819849  HONDA/CG 150 TITAN ESD  VERMELHA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

286   20002872017   MWb4688/TO  OSMAEL DE SOUzA NUNES  01003253199  9C2KC08506R829728  HONDA/CG 150 TITAN ES  AzUL  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

287   20002882017   MWb5030/TO  DEOLANDA PAES GARCIA RODRIGUES  47574836191  9C2JC30101R302832  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2001/2001  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

288   20002892017   MWb5822/TO  WALLINGTAN RODRIGUES PEREIRA  01608753158  9C2JA04206R851882  HONDA/bIz 125 ES  PRETA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

289   20002902017   MWb6199/TO  ARCANDIDA MARIA AYRES bRITO  96752025134  9C2JA04206R815752  HONDA/bIz 125 ES  AzUL  2005/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

290   20002912017   MWb7397/TO  C.E. AMUI E CIA LTDA  07475009000106  9C2HA07005R041267  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

291   20002922017   MWb8304/TO  LAMbERTO PEREIRA  36644773672  9C2JC30706R833110  HONDA/CG 125 FAN  VERMELHA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

292   20002932017   MWb9492/TO  WELLINGTON DE SOUzA ESPINDULA  95503870115  9C2JC30706R905274  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

293   20002942017   MWb9842/TO  MANOEL SILVA SOUSA  00812694120  9C2KC08106R966924  HONDA/CG 150 TITAN KS  VERMELHA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

294   20002952017   MWC2670/TO  ELINALDO PEREIRA DE SOUzA  01578754151  9C6KE026020000427  YAMAHA/YbR 125ED  ROXA  2001/2002  PEDRO AFONSO  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

295   20002962017   MWC4636/TO  JUSSIMAR COELHO DA SILVA  42268656187  9C2KD03207R004484  HONDA/NXR150 bROS KS  VERMELHA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

296   20002972017   MWC5065/TO  CLAUDETE FERREIRA DE OLIVEIRA  56569645153  9C2JA04206R866892  HONDA/bIz 125 ES  VERMELHA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

297   20002982017   MWC5666/TO  LUSIMAR JOSE DA CUNHA  01435901118  9C6KE1400A0003073  YAMAHA/T115 CRYPTON ED  PRETA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

298   20002992017   MWC6863/TO  JURANDI SILVA CAVALCANTE  33768870391  9C2JA04206R871920  HONDA/bIz 125 ES  PRETA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

299   20003002017   MWD1810/TO  ADALCINO FERNANDES REIS NETO  01649423195  9bD17141322106507  FIAT/PALIO ELX  AzUL  2001/2002  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

300   20003012017   MWD5649/TO  HIOzIM PEREIRA DA SILVA  04672840166  9C2KC08106R927867  HONDA/CG 150 TITAN KS  PRETA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

301   20003022017   MWD6097/TO  PEDRO ADRIANO NETO  86795597172  9C2JC30706R913828  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.
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302   20003032017   MWE2504/TO  WALTER NUNES VIANA JUNIOR  83450882287  9C2KC1670bR510299  HONDA/CG 150 FAN ESI  PRETA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

303   20003042017   MWE3033/TO  FRANCINALDO SILVA DE bARROS  02338070127  9C2JC30707R005634  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

304   20003052017   MWE4136/TO  JOSE PEREIRA LIMA  67336680844  9C2JC30103R278653  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

305   20003062017   MWE6866/TO  LUCIENE OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA  00788981102  9C2HA07103R057563  HONDA/C100 bIz ES  AzUL  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

306   20003072017   MWF1571/TO  ALINE RODRIGUES CARDOSO XAVIER  02901456197  9C2JA04107R033426  HONDA/bIz 125 KS  PRETA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

307   20003082017   MWF1823/TO  SUPER POSTO MASTER LTDA  08009725000152  9C2JC30707R053843  HONDA/CG 125 FAN  VERMELHA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

308   20003092017   MWF3287/TO  MIGUEL PINTO DOS REIS  59146680187  9C2JC30707R012005  HONDA/CG 125 FAN  VERMELHA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

309   20003102017   MWF3538/TO  EDMILSON LOPES FREITAS  88740820106  94J2XDCD66M008710  SUNDOWN/MAX 125 SE  PRETA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

310   20003112017   MWF4634/GO  KESSIOGLENIO ALMEIDA  02580221166  9C2KC08507R026331  HONDA/CG 150 TITAN ES  PRETA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

311   20003122017   MWF5997/TO  MARCIA CAITANO FERNANDES LOPES  86844237120  9C2HA07103R073176  HONDA/C100 bIz ES  VERMELHA  2003/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

312   20003132017   MWF7545/TO  IRANY MAMEDE  40575942304  9C6KE093070009063  YAMAHA/XTz 125E  AzUL  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

313   20003142017   MWF9673/TO  ANTONIO MIRANDA SERAFIM  04292834156  9C2JC30707R078049  HONDA/CG 125 FAN  VERMELHA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

314   20003152017   MWG1147/TO  SERGIO LUCAS RODRIGUES MARTINS  01300053127  9C2JC30707R063360  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

315   20003162017   MWG1480/TO  MARA DENISE DONASSOLO  05093482978  9C2HA07103R008300  HONDA/C100 bIz ES  AzUL  2002/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

316   20003172017   MWG3602/TO  GILSON PIRES DA ROCHA  05895174140  9C2JC30707R173628  HONDA/CG 125 FAN  VERMELHA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

317   20003182017   MWG4210/TO  ALCANTARA ALVES PINTO  34789383172  9C2HA07003R001748  HONDA/C100 bIz  AzUL  2002/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

318   20003192017   MWG4774/TO  ERbETH bARbOSA DOS SANTOS  94793638104  9C2JA04107R020819  HONDA/bIz 125 KS  VERMELHA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

319   20003202017   MWG5027/TO  NILSON CAbRAL DE OLIVEIRA  79176518191  94J2XMJM67M007881  SUNDOWN/HUNTER 90  PRETA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

320   20003212017   MWG5094/TO  AGUIDA RAqUEL FIRMINO DA SILVA MOURA XAV  93381603191  94J1XFbL67M039666  SUNDOWN/WEb 100  PRETA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

321   20003222017   MWG9433/TO  FRANKSON SILVA DE bARROS  02721958127  9C2JC30707R208630  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

322   20003232017   MWH0836/TO  HERMENEGILDO SOUSA bRITO  00776705156  9C2JC30707R149991  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

323   20003242017   MWH2736/TO  ODAIR PEREIRA bARROS  61227447191  95VCA2E59AM004292  DAFRA/SPEED 150  AMARELA  2009/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

324   20003252017   MWH5670/TO  IGREJA EVANGELICA ASSEMbLEIA DE DEUS  05017236000154  9C2JC30103R119369  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2002/2003  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

325   20003262017   MWH6448/TO  IRISDELMAR MORAES DE bRITO  86212796149  94J1XPbE66M002163  SUNDOWN/WEb 100 EVO  PRETA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

326   20003272017   MWH9708/TO  ANTONIO FRANCISCO DE MELO REGO  92536611191  94J2XDCM67M013173  SUNDOWN/MAX 125 SE  VERMELHA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

327   20003282017   MWI4828/TO  MAURO CEzAR ALVES NUNES  00317590170  9C6KE092070096228  YAMAHA/YbR 125K  VERMELHA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

328   20003292017   MWI6534/TO  MARIA DE FATIMA SOARES ARAUJO SOUzA  76568555134  9C2JA04208R020537  HONDA/bIz 125 ES  CINzA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

329   20003302017   MWI7451/TO  VALMIR DA SILVA  05266875178  94J2XSbL78M001978  SUNDOWN/HUNTER 100  VERMELHA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

330   20003312017   MWI7621/TO  JUAREz DE SOUSA FERREIRA  83426051168  94J2XDCK78M025230  SUNDOWN/MAX 125 SE  AzUL  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

331   20003322017   MWJ2101/TO  GISELE bEATRIz LOPES DO VALE  04438997119  9C2JC4220AR413498  HONDA/bIz 125 ES  PRETA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

332   20003332017   MWJ5803/TO  FAbIO RIbEIRO DE CAMPOS  03172858154  9C2JC30708R511065  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

333   20003342017   MWJ5855/SP  bANCO PANAMERICANO SA  59285411000113  94J1XFbF77M051243  SUNDOWN/WEb 100  PRATA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

334   20003352017   MWJ7477/TO  NATON RAFAEL PEREIRA DA SILVA  00680555102  9C2JC30707R233614  HONDA/CG 125 FAN  VERMELHA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

335   20003362017   MWJ8321/TO  ANGELICA REIS LOPES  03367597112  9C2MC35008R055449  HONDA/CbX 250 TWISTER  VERMELHA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

336   20003372017   MWK0827/TO  ROMARIO CRUz DA SILVA  01114078182  9C2JC30708R087686  HONDA/CG 125 FAN  CINzA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

337   20003382017   MWK2386/TO  RONER JUNIOR RIbEIRO  90150279191  9C2JC30708R100531  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

338   20003392017   MWK3028/TO  FAbIO JUNIOR SOUSA ALVES  73225266191  9C2KC08107R140255  HONDA/CG 150 TITAN KS  PRETA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

339   20003402017   MWK6948/TO  CLEITON JOSE OLIVEIRA MACIEL  95091211187  95VFU2F5AbM000746  DAFRA/zIG  VERMELHA  2010/2011  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

340   20003412017   MWK7067/TO  ADRIANO LEMES GONCALVES  01740536142  LAAAXKHE370016596  I/TRAXX JL110 8  PRATA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

341   20003422017   MWK9068/TO  ALEXSANDRO DA SILVA MESqUITA  01486040136  9C2KC08608R000365  HONDA/CG 150 SPORT  VERMELHA  2007/2008  PEDRO AFONSO  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

342   20003432017   MWL6389/TO  RObSON GONCALVES DA SILVA  00648069109  9C6KE092080145175  YAMAHA/YbR 125K  VERMELHA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

343   20003442017   MWL7011/TO  RAELSO ALVES DE bRITO  00545696135  9C6KE1500C0048103  YAMAHA/FACTOR YbR125 ED  PRETA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

344   20003452017   MWL7695/TO  FLAVIO NORbERTO JUNqUEIRA LANG  24206962049  KNAFU411bb5411192  I/KIA CERATO EX3 1.6ATNb  VERMELHA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  Administrativo;Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

345   20003462017   MWL8162/TO  PAbULO FERNANDO RODRIGUES FERREIRA  01341302431  9C2JC4120CR536473  HONDA/CG 125 FAN ES  PRETA  2012/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

346   20003472017   MWL9230/TO  NORALDINO JOSE PEREIRA  48503037149  9C2JC30304R001163  HONDA/CG 125 CARGO  bRANCA  2003/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

347   20003482017   MWM1948/TO  ANDRE RIbEIRO bARROS  04667278609  9C2JA04208R021767  HONDA/bIz 125 ES  AMARELA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

348   20003492017   MWM5415/TO  CLEONICE bEzERRA qUEIROz  61694380378  9C2JA04208R084283  HONDA/bIz 125 ES  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

349   20003502017   MWM5597/TO  DERIMAR CARVALHO PAz  00792481100  9C2KC08206R002695  HONDA/CG 150 TITAN ESD  AzUL  2005/2006  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

350   20003512017   MWM7051/TO  JOSE DE JESUS FERREIRA DA SILVA  04105744143  9C6KE1550C0003671  YAMAHA/T115 CRYPTON ED  VERMELHA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

351   20003522017   MWM8852/TO  ROSIVANIA DA LUz SILVA  00972931139  9C2JA04108R000133  HONDA/bIz 125 KS  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  Administrativo;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

352   20003532017   MWN0321/TO  GERSON RODRIGUES MARTINS  87238330172  9C2JC30708R585242  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

353   20003542017   MWN2821/TO  ANTONIO JEFFERSON ALVES MACHADO  29993347884  9C2JC30708R182500  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

354   20003552017   MWN4660/TO  ANTONIO MARCIO GOMES CAMELO  86436759115  9C2HA07004R029387  HONDA/C100 bIz  VERMELHA  2004/2004  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

355   20003562017   MWN5845/TO  DARCI DIVINA ARRAIS  01359582100  9C2Hb02108R047225  HONDA/POP100  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

356   20003572017   MWN6594/TO  ROSALVO JOSE bONFIM FILHO  01258874180  9C2JC30708R563232  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

357   20003582017   MWN6727/TO  EDIMAR SOUSA SANTOS  14264749204  9C2JC4110AR702029  HONDA/CG 125 FAN KS  VERMELHA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

358   20003592017   MWN8505/TO  NAICON TEIXEIRA DOS SANTOS  88064646200  LAAAXKbb970016133  I/TRAXX JL50q 2  PRETA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

359   20003602017   MWO4402/TO  KELMA qUEIROz DA LUz  02843413125  9C2JC30708R164063  HONDA/CG 125 FAN  CINzA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

360   20003612017   MWO7277/TO  bENTO qUIRINO DA SILVA  48517194187  9C2KC08508R132445  HONDA/CG 150 TITAN ES  VERMELHA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

361   20003622017   MWP7415/TO  HELIO PEREIRA DE AbREU  74918389104  94J2XSbJ88M016264  SUNDOWN/HUNTER 100  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

362   20003632017   MWq0297/TO  JOAO bATISTA bARROS  01824672101  9C2JC42209R006465  HONDA/bIz 125 ES  PRETA  2008/2009  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

363   20003642017   MWq3107/TO  JAAzIEL GOUVEIA DA SILVA  02550169131  951bXKHE98b002155  TRAXX/JL110 8  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

364   20003652017   MWq7359/TO  CRISTIANO MARCIO ROCHA SILVA  01124630104  9C2KC08608R024984  HONDA/CG 150 SPORT  VERMELHA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

365   20003662017   MWR0120/TO  ORIVAL DIAS MACHADO  07065094120  9C2KC08505R054713  HONDA/CG 150 TITAN ES  VERMELHA  2005/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

366   20003672017   MWR2539/TO  VANIA APARECIDA bATISTA  81653956100  LAAAXKbb870013353  I/TRAXX JL50q 2  AzUL  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

367   20003682017   MWS0941/TO  JACKSON FREITAS DA SILVA  01563352125  9C2JC41209R050686  HONDA/CG 125 FAN ES  PRETA  2009/2009  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

368   20003692017   MWS3054/TO  ANTONIO RIbEIRO DA SILVA  86353870159  9C6KE1510C0028534  YAMAHA/FACTOR YbR125 E  PRETA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

369   20003702017   MWS5462/TO  RAIMUNDA ALVES DA SILVA  55808450144  9C6KE1560C0016258  YAMAHA/T115 CRYPTON K  PRETA  2012/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

370   20003712017   MWS8910/TO  LUIz MARCOS ALVES DA SILVA  82069581187  9C2JC30707R072570  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

371   20003722017   MWS8967/TO  CLAUDIMAR SOUSA bRITO  01109118147  9C2JC30708R529488  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

372   20003732017   MWU1249/TO  JEFSON DIVINO RODRIGUES CAVALCANTE  05709056138  9C2JA04208R073797  HONDA/bIz 125 ES  VERMELHA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

373   20003742017   MWU6192/TO  DENIVAL PIMENTA TORRES  96995688104  9C2KC08208R036837  HONDA/CG 150 TITAN ESD  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

374   20003752017   MWW0590/TO  JAMES VIEIRA DA SILVA  78564425300  9C6KE092080154774  YAMAHA/YbR 125K  VERMELHA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.



Ano XXIX - EstAdo do tocAntIns, tErçA-fEIrA, 19 dE dEzEmbro dE 20175.014DIÁRIO OFICIAL   No66

375   20003762017   MWW2430/TO  DOMINGOS PEREIRA RIbEIRO  93793243168  LAAAXKHEX70030950  I/TRAXX JL110 8  VERMELHA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

376   20003772017   MWW9360/TO  HUGO KHIRLAKEAN bARbOSA  28766083168  LAAAXKbb470006061  I/TRAXX JL50q 2  PRETA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

377   20003782017   MWW9920/TO  DIVINO ALVES bARbOSA  01965617107  9C2JC30708R110004  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

378   20003792017   MWX7071/TO  ADAIRES DA SILVA ARRUDA  04693901318  9C2KC1550AR013540  HONDA/CG 150 FAN ESI  CINzA  2009/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

379   20003802017   MWX9556/TO  ELSON DE SOUSA SILVA  01233336100  9C6KE1510C0027241  YAMAHA/FACTOR YbR125 E  PRETA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

380   20003812017   MWY3720/TO  WALISON ALVES DA LUz  04709255156  9C2JC30708R789260  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

381   20003822017   MWY4107/TO  RITA DAS GRACAS DOS SANTOS  34789650120  9C2KC15109R101308  HONDA/CG 150 TITAN KS  VERMELHA  2009/2009  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

382   20003832017   MWY4720/TO  JEREMIAS SANTOS LACERDA  11882376838  94J2XSbK88M017039  SUNDOWN/HUNTER 100  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

383   20003842017   MWz2018/TO  RObISON DE OLIVEIRA SOUSA  01829015133  9C6KE121090025547  YAMAHA/FACTOR YbR125 E  VERMELHA  2009/2009  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

384   20003852017   MWz4570/TO  MARCELO NEVES DA SILVA  01860024165  951bXKHE48b000460  I/TRAXX JL110 8  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

385   20003862017   MWz4774/TO  RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA  83197290178  LAAAXKbb970005231  I/TRAXX JL50q 2  PRETA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

386   20003872017   MWz9647/TO  VALDECI RODRIGUES bARbOSA  01472027108  9C2JC30708R655869  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

387   20003882017   MXA2318/TO  EDUARDO PEREIRA LACERDA  06277084000191  9C2JA04208R143714  HONDA/bIz 125 ES  AMARELA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

388   20003892017   MXA2706/TO  CLAUDIO RObERTO DIAS ARAUJO  02169090150  9C2Hb0210CR424325  HONDA/POP100  PRETA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

389   20003902017   MXA5139/TO  MARIA VANIA SOUzA DE OLIVEIRA  21275475191  9bGTR48C0Ab171960  GM/ASTRA Hb 4P ADVANTAGE  PRETA  2009/2010  GUARAÍ  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

390   20003912017   MXb1136/TO  DALVAM ALMEIDA DE SOUzA  02721764195  9C2KC1660CR514664  HONDA/CG 150 TITAN EX  VERMELHA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

391   20003922017   MXb3971/TO  MARIA DALVA PEREIRA  36966487104  951bXKHE68b001755  TRAXX/JL110 8  VERMELHA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

392   20003932017   MXb5004/TO  DOMINGAS PEREIRA DE MIRANDA  23515562168  9C2JC4110AR545248  HONDA/CG 125 FAN KS  VERMELHA  2009/2010  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

393   20003942017   MXC0290/TO  WELTON DOS SANTOS MOTA  90654692149  9C2JC30102R129415  HONDA/CG 125 TITAN KS  VERDE  2001/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

394   20003952017   MXC0310/TO  VERALICE bOTELHO SOUSA  25158694168  9C2HA07102R011520  HONDA/C100 bIz ES  PRETA  2001/2002  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

395   20003962017   MXD3103/TO  EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA  86141805191  9C2KC1550AR129083  HONDA/CG 150 FAN ESI  PRETA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

396   20003972017   MXD8442/TO  ROMERO LAURENTINO DA SILLVA  04138624104  9C6KE1220A0099160  YAMAHA/FACTOR YbR125 K  VERMELHA  2009/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

397   20003982017   MXD8670/TO  PAULO LIMA DA SILVA  02197981170  9C2JC30204R020267  HONDA/CG 125 TITAN ES  PRETA  2003/2004  GOIANORTE  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

398   20003992017   MXE4716/TO  MANOEL PEREIRA LONGA  41430620110  LAAAXKbb270015809  I/TRAXX JL50q 2  VERMELHA  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

399   20004002017   MXE5136/TO  GILSON DA CRUz COSTA  04103852399  94J2XDCC88M027877  SUNDOWN/MAX 125 SE  PRATA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

400   20004012017   MXE8227/TO  JARDEANE ALVES DE SOUzA  04450978170  9C2KC1680CR401515  HONDA/CG150 FAN ESDI  VERMELHA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

401   20004022017   MXE9942/TO  AMAURI FRANCELINO bATISTA  93080700104  9C2JC30708R082366  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

402   20004032017   MXF5823/TO  JEAN ROSA PAIVA  71148680144  LAAAAKJC9A0003658  I/JIALING TRAXX JH125F  VERMELHA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  Comunicação de venda;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

403   20004042017   MXF8977/TO  LEANDRO FONSECA ALVES  03485079170  9C2KC1670CR407293  HONDA/CG 150 FAN ESI  PRETA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

404   20004052017   MXG0776/TO  LUCAS ALVES DA SILVA  06226937190  9C2KC1680CR462399  HONDA/CG150 FAN ESDI  VERMELHA  2012/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

405   20004062017   MXG3851/TO  ADAUTO RODRIGUES DA SILVA  01300177101  9C6KE1220A0095495  YAMAHA/FACTOR YbR125 K  VERMELHA  2009/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

406   20004072017   MXG5661/TO  WANDERSON ANTONIO FERREIRA TAVARES  02869766173  951bJKJG08b000632  TRAXX/JH125 L  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

407   20004082017   MXG6613/TO  ROGERIO bATISTA ALMEIDA  95444335115  9C2JC4120AR084730  HONDA/CG 125 FAN ES  PRETA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

408   20004092017   MXG7184/TO  CLEYJANIO RIbEIRO DOS SANTOS  01560217146  9C6KE1440A0000486  YAMAHA/T115 CRYPTON K  PRATA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

409   20004102017   MXG7245/TO  NEURIMAR AGUIAR DOS REIS  01953830102  9C6KE1500C0055699  YAMAHA/FACTOR YbR125 ED  PRETA  2012/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

410   20004112017   NEP8437/AP  MARIA LUCIA MAIA DE SOUzA  25584430200  93FCMACFbbM008529  KASINSKI/COMET 150 70  VERMELHA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTR. ;SEM RESTR. ;SEM RESTR. ;SEM RESTR..

411   20004122017   NFL5810/GO  JANAINA CRISTINA VIEIRA GOMES  00838745180  9C6KE042040028403  YAMAHA/YbR 125ED  VERMELHA  2004/2004  PEDRO AFONSO  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

412   20004132017   NFM9731/GO  REGINALDO ALVES FRANCA  86039385120  9C2KC08105R037114  HONDA/CG 150 TITAN KS  VERDE  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

413   20004142017   NGC1416/TO  LUIz CARLOS GOMES DA SILVA  02071631110  9C2KC08607R002473  HONDA/CG 150 SPORT  CINzA  2006/2007  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

414   20004152017   NGO2115/GO  HIGOR bARbOSA RODRIGUES  01164889133  9C2JC30706R952222  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2006/2006  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

415   20004162017   NGX8327/GO  MARIA APARECIDA bENVINDO DE LIMA  91399033115  9C2JC30708R037176  HONDA/CG 125 FAN  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

416   20004172017   NGY5682/GO  VALTER bISPO DA SILVA  00171586131  9C6KE091070028973  YAMAHA/YbR 125E  PRATA  2006/2007  PEDRO AFONSO  SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

417   20004182017   NGz7027/GO  CLEbER M DOS SANTOS  03771781108  9C2JA04208R016687  HONDA/bIz 125 ES  PRETA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

418   20004192017   NHC5911/MA  JULIO CESAR FERREIRA AbREU  61516180330  LAAAXKHE750048916  I/TRAXX JL110 8  PRETA  2004/2005  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

419   20004202017   NHD5853/MA  SARA FREITAS MIRANDA  80584233353  9C2Hb02107R030388  HONDA/POP100  AzUL  2007/2007  COLINAS DO TOCANTINS  ALIEN. FIDUCIARIA ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

420   20004212017   NHP4423/SP  bANCO PANAMERICANO SA  59285411000113  9C6KE092080235181  YAMAHA/YbR 125K  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

421   20004222017   NKC4271/GO  bANCO ITAULEASING SA  49925225000148  9bD27833A87038227  FIAT/STRADA FIRE CE FLEX  PRATA  2007/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ARREND. MERCANTIL ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

422   20004232017   NKC8163/GO  PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S A  02682287000102  9C2KC08108R196441  HONDA/CG 150 TITAN KS  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ARREND. MERCANTIL ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

423   20004242017   NKD5473/GO  PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S A  02682287000102  9C2MC35008R059047  HONDA/CbX 250 TWISTER  AMARELA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ARREND. MERCANTIL ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

424   20004252017   NKK4017/GO  PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S A  02682287000102  9C2KC08108R329254  HONDA/CG 150 TITAN KS  VERMELHA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ARREND. MERCANTIL ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

425   20004262017   NKS4952/GO  JEAN CARLOS N FERREIRA  03975474122  9C2KC08108R178711  HONDA/CG 150 TITAN KS  PRETA  2008/2008  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

426   20004272017   NLD5788/GO  WALESON PACIFICO DOS SANTOS  04454527148  9C2JC4230AR115665  HONDA/bIz 125 MAIS  VERMELHA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

427   20004282017   NLI8276/GO  LEONARDO ALVES DA SILVA  01611745152  9C2KC16209R018977  HONDA/CG150 TITAN MIX ES  AzUL  2009/2009  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

428   20004292017   NLM8833/GO  PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S A  02682287000102  9C2JC4120AR020099  HONDA/CG 125 FAN ES  PRETA  2009/2010  COLINAS DO TOCANTINS  ARREND. MERCANTIL ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

429   20004302017   NPC7345/MT  AGENOR PACHECO DE MENEzES NETO  79810888104  9C2KC1640AR051820  HONDA/CG150 TITAN MIX EX  VERMELHA  2010/2010  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENADO ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

430   20004312017   NSI0020/PA  CLEITON DE SOUSA SILVA  01561714143  9C2KC1550AR020748  HONDA/CG 150 FAN ESI  PRETA  2009/2010  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

431   20004322017   NTC6236/PA  CLORISVALDO PEREIRA DE ARRUDA  01197830103  9C2Hb0210bR504466  HONDA/POP100  PRETA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

432   20004332017   NWK6549/GO  EDMIR JUSTINO DE FARIA  50850091187  9C2KC1670bR634483  HONDA/CG 150 FAN ESI  VERMELHA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

433   20004342017   OFK6155/PA  ELIzAbETE PINHEIRO DA SILVA  89247388104  9C2Hb0210CR459359  HONDA/POP100  VERMELHA  2012/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

434   20004352017   OGL3216/GO  RODRIGO bEzERRA MARINHO  01410457109  9bWAA05U8CP122216  VW/GOL 1.0  PRETA  2011/2012  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

435   20004362017   OGL4371/GO  MARLI MARTINS bORGES  44090790182  9C2KC1660bR541755  HONDA/CG 150 TITAN EX  VERMELHA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

436   20004372017   OGV4418/GO  LOIDE LUIz DE OLIVEIRA  77173627168  9bWAA05W6DP055750  VW/GOL 1.0 GIV  PRATA  2012/2013  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO ;SEM RESTRICAO.

437   20004382017   OLI2361/TO  ROqUE RODRIGUES CHAVEIRO  31531253172  9C2KD0540DR121501  HONDA/NXR150 bROS ESD  PRETA  2013/2013  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

438   20004392017   OLI5912/TO  SEYLA PASSOS DA SILVA  91974259153  951bXKHE8Db000553  TRAXX/JL1259  DOURADA  2012/2013  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

439   20004402017   OLJ1706/TO  EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA  02721431110  9C2KC1660CR560504  HONDA/CG 150 TITAN EX  PRETA  2012/2012  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

440   20004412017   OYb1376/TO  MAURO bARbOSA DA SILVA  02721959107  9C2KC1660ER051775  HONDA/CG 150 TITAN EX  VERMELHA  2014/2014  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

441   20004422017   PEI3026/PE  AUDIRENE bARROS VIEIRA bARbOSA  02119327440  9C2KC1670bR576498  HONDA/CG 150 FAN ESI  VERMELHA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  RESERVA DE DOMINIO ;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

442   20004432017   PFN1842/PE  JOSE CARLOS PAPA JUNIOR  09046955494  9C2NC4310bR034272  HONDA/Cb 300R  PRETA  2011/2011  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

443   20004442017   PGM5572/PE  FRANCISCO FRANCA DE SOUSA  97838438349  9C6KE1940E0021438  YAMAHA/YbR125 FACTOR ED  bRANCA  2013/2014  COLINAS DO TOCANTINS  ALIENACAO FIDUCIARIA;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

444   20004452017   qKD6491/TO  JORVANILSON DE JESUS CAETANO LEMES  87240718115  9C6DG2520F0005444  YAMAHA/XTz150 CROSSER E  CINzA  2014/2015  COLINAS DO TOCANTINS  SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO;SEM RESTRIÇÃO.

EUdILon donIzEtE PErEIrA - cel. Pm
Presidente do dEtrAn
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NATURATINS

PORTARIA NATURATINS Nº 434, DE 06 DE DEzEMbRODE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais do servidor, rodrIGo cAsAdo 
dE frEItAs, número funcional 11193590/1, Historiador, do Instituto 
natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período aquisitivo 
2016/2017, antes prevista para data oportuna, Portaria 178, de 23 de 
maio de 2017, d.o.E 4.908 de 12/07/2017 12(doze) dias, para fruí-los 
de 27/12/2017 a 07/01/2018.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 435, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais do servidor, HEnrIQUE 
bAPtIstA dA sILVA, número funcional 466077-8, Administrador, 
referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 04/12/2017 
a 02/01/2018, 30 (trinta) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 
data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 436, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

IntErromPEr a fruição das férias legais da servidora, sonIA rEGInA 
cordEIro cAVALcAntE, número funcional. 361425/5, Inspetor de 
recursos naturais referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes 
prevista para 21/11/2017 a 08/12/2017, 18(dezoito) dias, a partir de 
01/12/2017, restando 08(oito) dias para fruí-los em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 437, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais do servidor, rAfAEL GomEs 
dA sILVA, número funcional 11233320, Inspetor de recursos naturais, 
do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período 
aquisitivo 2015/2016, antes prevista para data oportuna, Portaria 205, de 
15 de Junho de 2016, d.o.E 4.645 de 22/06/2016 05 (cinco) dias, para 
fruí-los de 06/11/2017 a 10/11/2017/2017.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 438, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais do servidor rAfAEL GomEs 
dA sILVA, número funcional 11233320, Inspetor de recursos naturais, 
referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 1º/11/2017 
a 30/11/2017, 30 (trinta) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 
data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 439, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, LUdmILA ALVEs 
bEzErrA, número funcional 537175/1, Auxiliar de serviços Gerais, 
referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 01/11/2017 
a 30/11/2017, 30 (trinta) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 
04/12/2017 a 02/01/2018.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 440, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais do servidor, ALdAIrEs 
rodrIGUEs PAcHEco, número funcional 812241-3, diretor de Proteção 
e Qualidade Ambiental, referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes 
prevista para 16/10/2017 a 14/11/2017, 30 (trinta) dias, assegurando-lhe 
o direito de fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente
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PORTARIA NATURATINS Nº 441, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, dEnIsE GomEs 
LoUrEIro número funcional 581036-/3, Inspetor de recursos naturais, 
do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período 
aquisitivo 2015/2016, antes prevista para data oportuna, Portaria 387 de 
18 de outubro de 2017, d.o.E 4.982, de 31/10/2017 30 (trinta) dias, para 
fruí-los de 27/12/2017 a 12/01/2018, 17 (dezessete) dias, restando 13 
dias, assegurando-lhe o direito de frui-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 442, DE 06 DE DEzEMbRO 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, KEILA sILVA dos 
sAntos número funcional 11461730/2, Assessor Especial, do Instituto 
natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período aquisitivo 
2016/2017, antes prevista para data oportuna, Portaria 380, de 18 de 
outubro de 2017, d.o.E 4.982 de 31/10/2017 15 (quinze) dias, para fruí-
los de 03/01/2018 a 17/01/2018.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 443, DE 06 DE DEzEMbRO 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais do servidor, IsAIAs VIEIrA dIAs 
número funcional 294114, Guarda de Parque, do Instituto natureza do 
tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período aquisitivo 2014/2015, 
antes prevista para data oportuna, Portaria 287, de 08 de agosto de 2016, 
d.o.E 4.698 de 02/09/2016 30 (trinta) dias, para fruí-los de 08/01/2018 
a 06/02/2018.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 444, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-nm, publicado no diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, dEUsmArIA 
bAtIstA motA LoPEs, número funcional 748149-2, Assistente 
Administrativo, referente ao período aquisitivo 2015/2016, antes prevista 
para 04/12/2017 a 18/12/2017, 15 (quinze) dias, assegurando-lhe o direito 
de fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 445, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, dEUsmArIA 
bAtIstA motA LoPEs, número funcional 748149-2, Assistente 
Administrativo, referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes prevista 
para 08/01/2018 a 22/01/2018, 15 (quinze) dias, assegurando-lhe o direito 
de fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 446, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, sUELLEn AmArAL 
dos sAntos número funcional 1251490/3, Assessor Especial, do 
Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período 
aquisitivo 2016/2017, antes prevista para data oportuna, Portaria 151, 
de 24 de Abril de 2017, d.o.E 4.861 de 08/05/2017 30 (trinta) dias, para 
fruí-los em 05/12/2017 a 03/01/2018.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 447, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, cLEdImArA 
sInIGAGLIA morI número funcional 212640-4, Inspetor de recursos 
naturais, do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao 
período aquisitivo 2015/2016, antes prevista para data oportuna, Portaria 
336, de 05 de setembro de 2017, d.o.E 4.953 de 15/09/2017 12 (doze) 
dias, para fruí-los de 13/11/2017 a 24/11/2017.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 448, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, WILmA LUcIA nEcA 
E SILVA, número funcional 424356, fiscal ambiental, referente ao período 
aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 14/11/2017 a 13/12/2017, 30 
(trinta) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente



Ano XXIX - EstAdo do tocAntIns, tErçA-fEIrA, 19 dE dEzEmbro dE 2017 DIÁRIO OFICIAL   No 5.014 69

PORTARIA NATURATINS Nº 449, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais do servidor, sErGIo fErrAz 
LIsboA número funcional 1067796/2, Analista em tecnologia da 
Informação, do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente 
ao período aquisitivo 2014/2015, antes prevista para data oportuna, 
Portaria 15, de 19 de Janeiro de 2017, d.o.E 4.800 de 03/02/2017, 15 
(quinze) dias, para fruí-los de 23/10/2017 a 06/11/2017.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 450, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais do servidor, PAULo PErcIo 
QUIntAnILHA GUELPELI número funcional 918080/2, Analista 
em tecnologia da Informação, do Instituto natureza do tocantins - 
nAtUrAtIns, referente ao período aquisitivo 2015/2016, antes prevista 
para data oportuna, Portaria 14, de 19 de Janeiro de 2017, d.o.E 4.800 
de 03/02/2017 15 (quinze) dias, para fruí-los de 23/10/2017 a 06/11/2017.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 451, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, LArIssA dA sILVA 
cIntrA, número funcional 60358/1, Gerente de Análise e Licenciamento 
Ambiental, referente ao período aquisitivo 2015/2016, antes prevista para 
1º/11/2017 a 30/11/2017, 30 (trinta) dias, assegurando-lhe o direito de 
fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 452, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, ELmA trEVIA 
KrAmEr, número funcional 444380-2, Inspetor de recursos naturais, 
referente ao período aquisitivo 2015/2016, antes prevista para 1º/11/2017 
a 15/11/2017, 15 (quinze) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 
data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 453, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE,

IntErromPEr a fruição das férias legais do servidor, IVAn mArtIns 
ArAUJo, número funcional. 275600/7, Inspetor de recursos naturais, 
referente ao período aquisitivo 2015/2016, antes prevista para 09/10/2017 
a 07/11/2017, 30 (trinta) dias, a partir de 23/10/2017, restando 16 
(dezesseis) dias para fruí-los em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 454, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

IntErromPEr a fruição das férias legais do servidor, PAULo PErcIo 
QUIntAnILHA GUELPELI, número funcional. 918080/2, Analista em 
tecnologia da Informação, referente ao período aquisitivo 2016/2017, 
antes prevista para 08/11/2017 a 07/12/2017, 30 (trinta) dias, a partir de 
23/11/2017, restando 15 (quinze) dias para fruí-los em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 455, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, HELLEn fLAVIA 
tEIXEIrA cUnHA, número funcional 1281526, Inspetor de recursos 
naturais, referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 
06/11/2017 a 15/11/2017, 10 (dez) dias, assegurando-lhe o direito de 
fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 456, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

IntErromPEr a fruição das férias legais do servidor, rodrIGo dIAs 
ALVEs JULIAo, número funcional. 864642/2, Analista em tecnologia da 
Informação referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 
31/10/2017 a 29/11/2017, 30 (trinta) dias, a partir de 20/11/2017, restando 
10 (dez) dias para fruí-los em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente
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PORTARIA NATURATINS Nº 457, DE 06 DE DEzEMbRO 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais do servidor, rAIonE sAntos 
rEIs número funcional 708267/2, Assistente Administrativo, do Instituto 
natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período aquisitivo 
2015/2016, antes prevista para data oportuna, Portaria 251 de 04 de 
julho de 2017, d.o.E 4.905 de 07/07/2017 11 (onze) dias, para fruí-los 
de 02/01/2018 a 12/01/2018.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 458, DE 06 DE DEzEMbRO 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, LILIAn rAQUEL LImA 
rosEno WAnzELEr número funcional 1128612/4, Inspetor de recursos 
naturais, do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao 
período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para data oportuna, Portaria 
247, de 30 de junho de 2017, d.o.E 4.905 de 07/07/2017 12 (doze) dias, 
para fruí-los de 15/01/2018 a 26/01/2018.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 459, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais do servidor, cLEsIo GomEs 
dos sAntos, número funcional 64698/1, operador de microcomputador, 
referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 12/11/2017 
a 11/12/2017, 30 (trinta) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 
data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 460, DE 06 DE DEzEMbRO 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais do servidor, JorGE KLEbEr 
nEIVA brIto número funcional 235729/2, Assessor tecnico e de 
Planejamento, do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, 
referente ao período aquisitivo 2014/2015, antes prevista para data 
oportuna, Portaria 386, de 18 de outubro de 2017 d.o.E 4.982 de 
31/10/2017 17 (dezessete) dias, para fruí-los de 27/12/2017 a 12/01/2018.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 461, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, GEAnE PErEIrA 
AssUnçÃo número funcional 11180145/1, Administrador, do Instituto 
natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período aquisitivo 
2016/2017, antes prevista para data oportuna, Portaria 385, de 18 de 
outubro de 2017, d.o.E 4.982 de 31/10/2017 30 (trinta) dias, para fruí-los 
de 08/11/2017 a 07/12/2017.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 462, DE 06 DE DEzEMbRO 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, cILEnE PErEIrA 
dE oLIVEIrA número funcional 509477/2, Assistente Administrativo, do 
Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período 
aquisitivo 2016/2017, antes prevista para data oportuna, Portaria 189, 
de 25 de maio de 2017, d.o.E 4.908 de 12/07/2017 30 (trinta) dias, para 
fruí-los de 06/10/2017 a 17/10/2017, 12 (doze) dias, restando 18 dias, 
assegurando-lhe o direito de frui-las em data oportuna..

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 463, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, AÍdA mArIA 
bonfIm LEItE, número funcional 1078500/1, Assistente Administrativo, 
referente ao período aquisitivo 2015/2016, antes prevista para 20/09/2017 
a 04/10/2017, 15 (quinze) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 
data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente
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PORTARIA NATURATINS Nº 464, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

IntErromPEr a fruição das férias legais do servidor, fELIcIo AntonIo 
dUArtE, número funcional. 11542900-1, Engenheiro florestal, referente 
ao período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 16/10/2017 a 
27/10/2017, 12 (doze) dias, a partir de 21/10/2017, restando 07 (sete) 
dias para fruí-los em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 465, DE 06 DE DEzEMbRO 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, AdrIAnA 
cAVEnAGE sILVA número funcional 8320667, Inspetor de recursos 
naturais, do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao 
período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para data oportuna, Portaria 
333, de 05 de setembro de 2017, d.o.E 4.953 de 15/09/2017 10 (dez) 
dias, para fruí-los de 13/12/2017 a 22/12/2017, 10 (dez) dias.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 466, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, cLEIVAnIcE 
bArbosA dE oLIVEIrA número funcional 485990, fiscal Ambiental, 
do Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período 
aquisitivo 2014/2015, antes prevista para data oportuna, Portaria 362, de 
02 de dezembro de 2015, d.o.E 4.515, de 08/12/2015 30 (trinta) dias, 
para fruí-los de 01/08/2018 a 10/08/2018, 10 (dez) dias, restando 20 dias, 
assegurando-lhe o direito de frui-las em data oportuna..

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 467, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, mArIA ArLEtE 
rEIs, número funcional 387104/1, Auxiliar Administrativo, referente ao 
período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 1º/11/2017 a 30/11/2017, 
30 (trinta) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 468, DE 06 DE DEzEMbRO 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, LUIs VAndErLEI 
dE cArVALHo número funcional 766966, motorista, do Instituto natureza 
do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período aquisitivo 2014/2015, 
antes prevista para data oportuna, Portaria 243, de 20 de julho de 2016, 
d.o.E 4.677 de 04/08/2017 30 (trinta) dias, para fruí-los de 30/10/2017 
a 28/11/2017.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 469, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais do servidor, rEnAto PIrEs dA 
sILVA, número funcional 1227416-5, Gerente de monitoramento e Gestão 
de Informações Ambientais, referente ao período aquisitivo 2016/2017, 
antes prevista para 23/10/2017 a 21/11/2017, 30 (trinta) dias, assegurando-
lhe o direito de fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 471, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais da servidora, EVAnEIdE sAntos 
dA sILVA, número funcional 12802521, Assistente Administrativo, 
referente ao período aquisitivo 2015/2016, antes prevista para 02/01/2018 
a 31/01/2018, 30 (trinta) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 
15/01/2018 a 13/02/2017.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 473, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais do servidor, AbEL cArdoso 
dE AndrAdE, número funcional 732099/3, Professor da Educação 
básica, referente ao período aquisitivo 2015/2016, antes prevista para 
01/12/2017 a 15/12/2017, 15 (quinze) dias, assegurando-lhe o direito de 
fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente
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PORTARIA NATURATINS Nº 474, DE 06 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

sUsPEndEr a fruição das férias legais do servidor, AbEL cArdoso 
dE AndrAdE, número funcional 732099/3, Professor da Educação 
básica, referente ao período aquisitivo 2016/2017, antes prevista para 
16/12/2017 a 30/12/2017, 15 (quinze) dias, assegurando-lhe o direito de 
fruí-las em data oportuna.

Herbert brito barros
Presidente

PORTARIA NATURATINS Nº 475, DE 06 DE DEzEMbRO 2017.

o PrEsIdEntE do InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns 
- nAtUrAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 94-NM, publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86 da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr a fruição das férias legais da servidora, AndrEA bAKK 
número funcional 311811/1, Inspetor de recursos naturais, do Instituto 
natureza do tocantins - nAtUrAtIns, referente ao período aquisitivo 
2016/2017, antes prevista para data oportuna, Portaria 224, de 28 de 
junho de 2017, d.o.E 4.903 de 05/07/2017 30 (trinta) dias, para fruí-los de 
11/12/2017 a 22/12/2017, 12 (doze) dias, restando 18 dias, assegurando-
lhe o direito de frui-las em data oportuna..

Herbert brito barros
Presidente

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4719/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: AssocIAçÃo dos fEIrAntEs dE ALmAs
cnPJ: 04.530.472/0001-07
ProcEsso:3699-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 264.913 E/8.718.092 n, fUso 23L
VAzÃo ProJEtAdA: 1,75 m³/H
fInALIdAdE: sAnEAmEnto (AbAstEcImEnto PÚbLIco)
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4727/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: AssocIAçÃo dos AGrIcULtorEs fAmILIArEs dE 
Poço dAntAs
cnPJ: 12.731.602/0001-06
ProcEsso:3703-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 250.229 E/8.714.362 n, fUso 23L
VAzÃo ProJEtAdA: 1,75 m³/H
fInALIdAdE: sAnEAmEnto (AbAstEcImEnto PÚbLIco)
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4728/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: AssocIAçÃo dos AGrIcULtorEs fAmILIArEs dA 
rEGIÃo dE tAQUArALto
cnPJ: 04.682.354/0001-14
ProcEsso:3703-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 265.174 E/8.751.576 n, fUso 23L
VAzÃo ProJEtAdA: 1,75 m³/H
fInALIdAdE: sAnEAmEnto(AbAstEcImEnto PÚbLIco)
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4733/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: mIcHAEL scHUtz
cnPJ: 057.615.079-78
ProcEsso: 3932-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 174.788 E/8.897.475 n, fUso 23L
VAzÃo ProJEtAdA: 3 m³/H
fInALIdAdE: sAnEAmEnto(AbAstEcImEnto PÚbLIco)
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4737/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: otonIEL sIQUEIrA cAmPos dE AbrEU rocHA
cnPJ: 098.205.661-34
ProcEsso: 4085-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 791.492 E/8.865.844 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 4 m³/H
fInALIdAdE: Uso sAnItÁrIo
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4743/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: AssocIAçÃo dos mInI ProdUtorEs rUrAIs dAs 
LAJEs
cnPJ: 03.387.295/0001-99
ProcEsso: 3709-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 260.133 E/8.725.173 n, fUso 23L
VAzÃo ProJEtAdA: 1,75 m³/H
fInALIdAdE: sAnEAmEnto
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4757/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: AssocIAçÃo dos ProdUtorEs rUrAIs dA fAzEndA 
sAntA crUz
cnPJ: 08.307.619/0001-55
ProcEsso: 3706-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 254.262 E/8.729.512 n, fUso 23L
VAzÃo ProJEtAdA: 1,75 m³/H
fInALIdAdE: sAnEAmEnto
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4760/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: JosÉ bELo dE soUzA
cPf: 335.048.225-20
ProcEsso: 3572-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 819.721 E/9.061.279 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 1 m³/H
fInALIdAdE: sErVIços; AGroPEcUÁrIA; dEssEdEntAçÃo 
AnImAL
VIGÊncIA: 180 dIAs
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EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4780/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: HosPItAL otorrIno dE PALmAs E EsPEcIALIdAdEs 
LtdA
cnPJ: 00.971.756/0001-88
ProcEsso:3915-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 792.333 E/8.868.509 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 3 m³/H
fInALIdAdE: AbAstEcImEnto
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4781/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: WAndErLAn cAndIdo GomEs
cPf: 978.080.081-68
ProcEsso:3966-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 786.170 E/8.937.997 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 2 m³/H
fInALIdAdE: dEssEdEntAçÃo AnImAL
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4789/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: ronALdo ImAY
cPf: 467.868.641-04
ProcEsso:3951-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 791.524 E/8.872.043 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 5 m³/H
fInALIdAdE: sErVIços (PAIsAGIsmo)
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4804/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: rAImUndo LImA dE soUsA
cPf: 151.411.953-68
ProcEsso:4208-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 803.468 E/8.854.002 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 3 m³/H
fInALIdAdE: AbAstEcImEnto
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4806/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: mArIA LUIzA dIAs dos sAntos
cPf: 004.681.431-06
ProcEsso:4213-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 803.139 E/8.854.092 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 50,00 m³/H
fInALIdAdE: AbAstEcImEnto
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4810/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: conGrEGAçÃo crIstÃ no brAsIL
cnPJ: 36.993.186/0001-74
ProcEsso:4333-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 764.232 E/8.945.352 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 2 m³/H
fInALIdAdE: LImPEzA, JArdInAGEm E combAtE A IncÊndIo.
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4856/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: PEdro sILVA corrEA
cPf: 351.363.241-04
ProcEsso:4483-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 186.327 E/9.062.849 n, fUso 23L
VAzÃo ProJEtAdA: 1,25 m³/H
fInALIdAdE: dEssEdEntAçÃo AnImAL
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4857/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: robErto cArVALHo tELEs
cPf: 999.135.501-49
ProcEsso:4346-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 727.293 E/8.882.806 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 3 m³/H
fInALIdAdE: AbAstEcImEnto E IrrIGAçÃo
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4858/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: JosÉ EVAndIr GAsPArIn
cPf: 169.091.780-68
ProcEsso:3743-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 791.337 E/8.870.986 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 3 m³/H
fInALIdAdE: IrrIGAçÃo dE JArdIns
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4859/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: AndrÉ GomEs dA sILVA
cPf: 065.272.894-48
ProcEsso:4210-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 803.064 E/8.853.904 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 4 m³/H
fInALIdAdE: AbAstEcImEnto
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE ANUÊNCIA PRÉVIA Nº 4860/2017

AnUEntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
AnUÊncIA: frAncIscA mArIA sAntIAGo
cPf: 310.516.771-49
ProcEsso:3923-2017-A
LocALIzAçÃo Utm: 802.961 E/8.853.715 n, fUso 22L
VAzÃo ProJEtAdA: 4 m³/H
fInALIdAdE: AbAstEcImEnto
VIGÊncIA: 180 dIAs

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4631/17

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: osVALdo contI
cnPJ/cPf: 049.575.631-87
ProcEsso: 1402-2012
mUnIcÍPIo: PArAÍso - to
cAPtAçÃo: sUPErfIcIAL
LocALIzAçÃo dA cAPtAçÃo: Utm 22L 740.509 E/8.874.661 n
VAzÃo mÁXImA oUtorGAdA: 19,92 m³/dIA
fInALIdAdE: dEssEdEntAçÃo AnImAL sEm consUmo HUmAno
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
LocALIzAçÃo dA cAPtAçÃo: Utm 22L 740.569 E/8.874.722 n
VAzÃo mÁXImA oUtorGAdA: 18,00 m³/dIA
fInALIdAdE: consUmo HUmAno
VIGÊncIA: 5 (cInco) Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4642/17

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: JosIAs rEsPLAndEs dE soUsA
cnPJ/cPf: 177.684.702-49
ProcEsso: 4110-2010
mUnIcÍPIo: PALmEIrAs do tocAntIns - to
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
tIPo: cAPtAçÃo sUbtErrÂnEA
Poço nº1: coordEnAdAs Utm 23L 213.108E/9.268.152n
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 21,00 m³/dIA
rEGImE: 3,00 m³/H; 7,00 H/dIA, 30 dIAs mÊs
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: dEssEdEntAçÃo AnImAL (120 mIL AVEs).
VIGÊncIA: 5 (cInco) Anos
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EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4668/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: PAULo mAntUAn
cnPJ/cPf: 074.529.288-73
ProcEsso: 2734-2017-A
mUnIcÍPIo: brEJInHo dE nAzArÉ - to
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: Utm 22L 769.308E/8.789.667n
rEGImE dE cAPtAçÃo: 1,4 m³/H 2,00H/dIA, 30 dIAs/mÊs
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 2,8 m³/dIA
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: sErVIços (domÉstIco/sAnItÁrIo, com consUmo 
HUmAno/contAto PrImÁrIo E IrrIGAçÃo mAnUAL dE HortA/
PomAr)
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4693/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: dAnIEL cArVALHo dos sAntos
cnPJ/cPf: 040.364.171-34
ProcEsso: 2807-2017-A
mUnIcÍPIo: PALmAs - to
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: Utm 22L 791.309E/8.865.748n
rEGImE dE cAPtAçÃo: 2,4 m³/H 3,00H/dIA, 30 dIAs/mÊs
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 7,2 m³/dIA
PErÍodo: mAIo A oUtUbro
fInALIdAdE: IrrIGAçÃo dE 70 m2 dA cULtUrA do mILHo
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4706/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: mcm comÉrcIo dE dErIVAdos dE PEtrÓLEo LtdA
cnPJ/cPf: 97.486534/0001-01
ProcEsso: 2797-2017-A
mUnIcÍPIo: PALmAs - to
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: Utm 22L 792.459/8.870.747
rEGImE dE cAPtAçÃo: 1,5 m³/H 8,00H/dIA, 30 dIAs/mÊs
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 12 m³/dIA
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: LImPEzA dE mÁQUInAs E EQUIPAmEntos sEm 
consUmo HUmAno
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4747/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: AUto Posto fÓrmULA 1 LtdA
cnPJ/cPf: 03.869.103/0001-80
ProcEsso: 5329-2014-A
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA - to
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: Utm 22m 807.847E/9.204.025n
rEGImE dE cAPtAçÃo: 2,4 m³/H 5,00H/dIA, 30 dIAs/mÊs
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 12,0 m³/dIA
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: sErVIços (domÉstIco/sAnItÁrIo, com consUmo 
HUmAno/contAto PrImÁrIo)
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4756/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: VALdIr dE sÁ
cnPJ/cPf: 225.094.379-68
ProcEsso: 1876-2004
mUnIcÍPIo: crIstALAndIA - to
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
tIPo: cAPtAçÃo sUbtErrÂnEA
cIstErnA: coordEnAdA Utm 22L 649.317E/8.837.494n
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 3,00 m³/dIA
fInALIdAdE: consUmo HUmAno, Uso domÉstIco/sAnItÁrIo
Poço tUbULAr: coordEnAdA Utm 22L 649.715E/8.836.364n
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 4,00 m³/dIA
fInALIdAdE: sErVIços dE Uso Em GErAL sEm consUmo 
HUmAno E contAto PrImÁrIo
tIPo: cAPtAçÃo sUPErfIcIAL
QUAntIdAdE dE bombA: 01
coordEnAdA Utm 22L 649.241E/8.837.460n
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 20,00 m³/dIA
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: dEssEdEntAçÃo AnImAL
VALIdAdE: 5 (cInco) Anos

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE Nº 4869/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: VILmAr PIrEs dA costA (LAVA JAto stoP cAr)
cnPJ/cPf: 26.845.903/0001-67
ProcEsso: 524-2017-A
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns - to
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: Utm 22L 777.619E/9.108.006n
rEGImE dE cAPtAçÃo: 0,8 m³/H 6,00H/dIA, 30 dIAs/mÊs
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 4,8 m³/dIA
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: sErVIços (LAVAGEm dE VEÍcULos, domÉstIco/
sAnItÁrIo E sEm consUmo HUmAno)
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4638/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: LUIs otAVIo PInto dE mAttos
cnPJ: 835.198.906-15
ProcEsso: 311-2014-A
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
mAnAncIAL: Poço tUbULAr ProfUndo
coordEnAdA dA cAPtAçÃo: Utm 23L 194.861E/9.285.024n
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 117,00 m3/dIA
rEGImE dE cAPtAçÃo: 13,00 m3/H Por 9,0 H
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: dEssEdEntAçÃo AnImAL (350.000 AVEs) 
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4436/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: cLEbson GUtHIErrE sIQUEIrA
ProcEsso: 1568-2017-A
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
tIPo: cAPtAçÃo sUPErfIcIAL Por bombEAmEnto
mAnAncIAL: rIbEIrÃo GorGULHo
coordEnAdAs Utm: 788.802 E/8.838.895, fUso 22L
QUAntIdAdE dE bombAs: 01 (UmA)
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 360 m³/dIA
rEGImE dE cAPtAçÃo: 30 m³/H dUrAntE 12 H/dIA, 12 dIAs/mÊs.
PErÍodo: mAIo E sEtEmbro
coordEnAdAs Utm: 788.802 E/8.838.895, fUso 22L
QUAntIdAdE dE bombAs: 01 (UmA)
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 360 m³/dIA
rEGImE dE cAPtAçÃo: 30 m³/H dUrAntE 12 H/dIA, 12 dIAs/mÊs.
PErÍodo: mAIo E sEtEmbro
coordEnAdAs Utm: 788.802 E/8.838.895, fUso 22L
QUAntIdAdE dE bombAs: 01 (UmA)
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 360 m³/dIA
rEGImE dE cAPtAçÃo: 30 m³/H dUrAntE 12 H/dIA, 04 dIAs/mÊs.
PErÍodo: mAIo A sEtEmbro
coordEnAdAs Utm: 788.802 E/8.838.895, fUso 22L
QUAntIdAdE dE bombAs: 01 (UmA)
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 360 m³/dIA
rEGImE dE cAPtAçÃo: 30 m³/H dUrAntE 12 H/dIA, 12 dIAs/mÊs.
PErÍodo: mAIo A sEtEmbro
fInALIdAdE: IrrIGAçÃo AbAcAXI Em UmA ÁrEA dE 23,75 HA.
PrAzo dE VIGÊncIA: AtÉ 06/12/2019

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4718/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: VALdIr dE sÁ
cPf: 225.094.379-68
ProcEsso: 1876-2004
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
cAPtAçÃo: sUPErfIcIAL
mAnAncIAL: rIo PIUm
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: Utm 22L 647.900E/8.837.266n
QUAntIdAdE dE bombAs: 01 (UmA)
VAzÃo oUtorGAdA: 24.000,00 m³/dIA
PErÍodo: dEzEmbro
VAzÃo oUtorGAdA: 22.000,00 m³/dIA
PErÍodo: JAnEIro E mArço
VAzÃo oUtorGAdA: 26.000,00 m³/dIA
PErÍodo: fEVErEIro
VAzÃo oUtorGAdA: 4.000,00 m³/dIA
PErÍodo: AbrIL
VAzÃo oUtorGAdA: 28.000,00 m³/dIA
PErÍodo: mAIo E JUnHo
VAzÃo oUtorGAdA: 12.000,00 m³/dIA
PErÍodo: JULHo
fInALIdAdE: IrrIGAçÃo dE Arroz, soJA, fEIJÃo E mELAncIA Em 
ÁrEA totAL dE 400,00 HEctArEs
VALIdAdE: 3 (trÊs) Anos
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EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4758/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: ozIrEs rIbEIro sILVA/
cPf: 589.168.221-49
ProcEsso: 4233-2015-A
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: 22L 655.575 E/8.582.490 n
rEGImE dE cAPtAçÃo: 200 m3/H Por 21 H/dIA
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 4.200 m3/dIA
PErÍodo: mAIo A sEtEmbro
fInALIdAdE: IrrIGAçÃo dE 100 HEctArEs (soJA, 60; sorGo, 
20; E mILHo, 20)
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4793/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: sILVAn ArAUJo dIAs
cPf: 871.435.341-53
ProcEsso: 3018-2017-A
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
cAPtAçÃo: sUPErfIcAL
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: 22L 772.317/8.855.910
mÉtodo dE IrrIGAçÃo: AsPErsÃo
QUAntIdAdE dE bombAs: 01 (UmA)
VAzÃo oUtorGAdA: 602,16 m3/dIA
rEGImE dE trAbALHo: 75,27 m3/H Por 8 H/dIA;
PErÍodo: JAnEIro (1 dIA/mÊs); fEVErEIro E mArço (2 dIAs/mÊs)
mArço (4 dIAs/mÊs); AbrIL (4 dIAs/mÊs); mAIo, JUnHo, JULHo,
AGosto E sEtEmbro (10 dIAs/mÊs)
VAzÃo oUtorGAdA: 691,20 m3/dIA
rEGImE dE trAbALHo: 57,60 m3/H Por 12 H/dIA;
PErÍodo: oUtUbro (8 dIAs)
VAzÃo oUtorGAdA: 460,80 m3/dIA
rEGImE dE trAbALHo: 57,60 m3/H Por 8 H/dIA;
PErÍodo: noVEmbro (5 dIAs/mÊs)
VAzÃo oUtorGAdA: 345,60 m3/dIA
rEGImE dE trAbALHo: 57,60 m3/H Por 6 H/dIA;
PErÍodo: dEzEmbro (4 dIAs/mÊs)
fInALIdAdE: IrrIGAçÃo dE cULtUrAs Em UmA ÁrEA totAL dE 
4,63 HEctArEs.
VALIdAdE: 5 Anos

modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
mAnAncIAL: cIstErnA
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: 22L 772.324/8.856.024
QUAntIdAdE dE bombAs: 01 (UmA)
VAzÃo oUtorGAdA: 3,36 m3/dIA
rEGImE dE trAbALHo: 0,42 m3/H Por 8 H/dIA;
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: AbAstEcImEnto rEsIdEncIAL E dEssEdEntAçÃo 
AnImAL.
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4799/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: LUIz GonzAGA brAncHEr
cPf: 141.107.920-53
ProcEsso: 2265-2017-A
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
tIPo: cAPtAçÃo sUbtErrÂnEA
Poço tUbULAr: coordEnAdA Utm 22L 788.793 E/9.129.243 n
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 116 m³/dIA
rEGImE: 14,50 m³/H; 8 H/dIA, 30 dIAs mÊs
Poço tUbULAr: coordEnAdA Utm 22L 788.871 E/9.129.183 n
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 59,68 m³/dIA
rEGImE: 7,46 m³/H; 8 H/dIA, 30 dIAs mÊs
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: consUmo HUmAno, sErVIços dE Uso Em GErAL 
E dEssEdEntAçÃo AnImAL
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4820/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: Eco brAsIL fLorEstAIs s/A
cPf: 08.787.150/0032-03
ProcEsso: 18-2017-A
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: 22L 799.077/9.086.540
rEGImE dE cAPtAçÃo: 7 m3/H Por 5H
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 35
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: AbAstEcImEnto dA sEdE E Uso Em sErVIços nA 
sILVIcULtUrA
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO OUTORGA/NATURATINS Nº 4822/2017

oUtorGAntE: InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns
oUtorGAdo: Eco brAsIL fLorEstAIs s/A
cPf: 08.787.150/0031-14
ProcEsso: 24-2017-A
modALIdAdE: AUtorIzAçÃo
cAPtAçÃo: sUbtErrÂnEA
coordEnAdAs dA cAPtAçÃo: 22L 815.501/9.178.066
rEGImE dE cAPtAçÃo: 1,6 m3/H Por 14H
VAzÃo mÁXImA dE cAPtAçÃo: 22,40 m3/H
PErÍodo: JAnEIro A dEzEmbro
fInALIdAdE: AbAstEcImEnto dA sEdE E Uso Em sErVIços nA 
sILVIcULtUrA
VALIdAdE: 5 Anos

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2020
ProcEsso nº: 2012-2017-m
LIcEnçA nº: 3958-2017
rEQUErEntE: sÃo PAULo trEs LocAçÃo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17080732000131
mUnIcÍPIo: PIUm-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º26’30,32’’ LAtItUdE: 49º10’50,58’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto ( torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
PIUm - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2021
ProcEsso nº: 3564-2017-m
LIcEnçA nº: 3937-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º51’1,45’’ LAtItUdE: 12º35’7,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) nA fAzEndA boA
JEsUs, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 191165,930
E/8610273,556 s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 25/10/2017
VEncImEnto: 25/10/2022
ProcEsso nº: 1153-2017-m
LIcEnçA nº: 3995-2017
rEQUErEntE: dAnIEL cLEmEntE dE oLIVEIrA
cPf/cnPJ: 78573734868
mUnIcÍPIo: cAmPos LIndos-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º34’49,22’’ LAtItUdE: 8º14’41,17’’
obJEtIVo: Lo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em 803,4791HA, no mUnIcÍPIo dE 
cAmPos LIndos - to.
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EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2020
ProcEsso nº: 38-1994
LIcEnçA nº: 4051-2017
rEQUErEntE: AGroIndUstrIAL dE cErEAIs VErdEs cAmPos 
s.A
cPf/cnPJ: 00082253000151
mUnIcÍPIo: formoso do ArAGUAIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 11º45’51,34’’ LAtItUdE: 49º42’25,98’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA Por mÉtodo dE InUndAçÃo E 
sUbIrrIGAçÃo nos rEsPEtIVos bLocos: A1, A3, A13, b1, c1, c5, 
c7, c11, d1, d3, E2, I5, G4, G5, G6, G8, H2, H4, H5, H6, H8, I1, I3, I4, 
J3, J4, c12, b12, A12, E4, f6, f8, G2, J1 E J2. todos LocALIzAdos 
nA 3ª EtAPA do ProJEto rIo
formoso somAndo UmA ÁrEA dE 3.349,037 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2019
ProcEsso nº: 2827-2016-m
LIcEnçA nº: 3800-2017
rEQUErEntE: sUzAno PAPEL E cELULosE s.A
cPf/cnPJ: 16404287021233
mUnIcÍPIo: dArcInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’15,45’’ LAtItUdE: 6º40’40,33’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto dEstInAdo À EXtrAçÃo dE cAscALHo, Em 
UmA ÁrEA dE 44.551,74m², InsErIdA nA fAzEndA sÃo roQUE, 
mUnIcÍPIo dE dArcInoPoLIs/to, PArA UtILIzAçÃo ImEdIAtA nA 
EXEcUçÃo dos sErVIços dE rEGULArIzAçÃo dos tErrEnos, 
nÃo HAVEndo comErcIALIzAçÃo do mAtErIAL
EXtrAÍdo.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2019
ProcEsso nº: 3162-2017-m
LIcEnçA nº: 3678-2017
rEQUErEntE: PAULo rodrIGUEs dA sILVA
cPf/cnPJ: 33580146149
mUnIcÍPIo: mArIAnÓPoLIs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º4’38,13’’ LAtItUdE: 9º47’54,32’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE (mInErAçÃo) dE UmA JAzIdA dE ArEIA com 
44,61HA, LocALIzAdA nA cHÁcArA VItrInI, LotE 102 GLEbA 
07, sEGUndA EtAPA do LotEAmEnto mArIAnÓPoLIs no 
mUnIcÍPIo dE dIVInÓPoLIs do tocAntIns, nAs coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs LAtItUdE 09º47’58,41’s LonGItUdE 49º04’43,10’ o 
rEQUErImEnto dE rEGIstro dE LIcEnçA do dnPm ProcEsso 
864.155/2017 dE 13/07/2017.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 25/10/2017
VEncImEnto: 25/10/2019
ProcEsso nº: 1153-2017-m
LIcEnçA nº: 3993-2017
rEQUErEntE: dAnIEL cLEmEntE dE oLIVEIrA
cPf/cnPJ: 78573734868
mUnIcÍPIo: cAmPos LIndos-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º34’49,22’’ LAtItUdE: 8º14’41,17’’
obJEtIVo: LP: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em 803,4791HA, no 
mUnIcÍPIo dE cAmPos LIndos - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2021
ProcEsso nº: 3562-2017-m
LIcEnçA nº: 3951-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º51’1,45’’ LAtItUdE: 12º35’7,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) nA fAzEndA boA
JEsUs, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 190477,671
E/8607861,563 s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-04.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 17/10/2017
VEncImEnto: 17/10/2020
ProcEsso nº: 2004-2017-m
LIcEnçA nº: 3849-2017
rEQUErEntE: sÃo PAULo trEs LocAçÃo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17080732000131
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 11º44’47,66’’ LAtItUdE: 49º4’29,86’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
GUrUPI - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2020
ProcEsso nº: 959-2017-m
LIcEnçA nº: 3945-2017
rEQUErEntE: sAo PAULo cInco LocAçAo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17766018000100
mUnIcÍPIo: sAndoLÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º55’42,15’’ LAtItUdE: 12º32’16,66’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
sAndoLÂndIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2020
ProcEsso nº: 3008-2017-m
LIcEnçA nº: 3971-2017
rEQUErEntE: sbA
cPf/cnPJ: 16587135000135
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º30’9,4’’ LAtItUdE: 7º20’26,1’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
fILAdÉLfIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2020
ProcEsso nº: 2864-2016-m
LIcEnçA nº: 3764-2017
rEQUErEntE: sEbAstIÃo GILbErto JAcInto dE cArVALHo
cPf/cnPJ: 84219408134
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º29’0,8’’ LAtItUdE: 48º34’49,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE bArrAmEnto (GrUPo obrAs cIVIs nÃo LInEArEs)
com 1,65HA, PArA AbAstEcImEnto dE 15 VIVEIros dE 
PIscIcULtUrA E dEssEdEntAçÃo AnImAL, no mUnIcÍPIo
dE Porto nAcIonAL - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2018
ProcEsso nº: 3757-2015-m
LIcEnçA nº: 3751-2017
rEQUErEntE: bEAtrIz tEIXEIrA LAcErdA cAmPos
cPf/cnPJ: 02991502000238
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’0,23’’ LAtItUdE: 7º9’0,41’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.
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EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 17/10/2017
VEncImEnto: 17/10/2022
ProcEsso nº: 2004-2017-m
LIcEnçA nº: 3850-2017
rEQUErEntE: sÃo PAULo trEs LocAçÃo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17080732000131
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 11º44’47,66’’ LAtItUdE: 49º4’29,86’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
GUrUPI - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2019
ProcEsso nº: 2827-2016-m
LIcEnçA nº: 3799-2017
rEQUErEntE: sUzAno PAPEL E cELULosE s.A
cPf/cnPJ: 16404287021233
mUnIcÍPIo: dArcInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’15,45’’ LAtItUdE: 6º40’40,33’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto dEstInAdo À EXtrAçÃo dE cAscALHo, Em 
UmA ÁrEA dE 44.551,74m², InsErIdA nA fAzEndA sÃo roQUE, 
mUnIcÍPIo dE dArcInoPoLIs/to, PArA UtILIzAçÃo
ImEdIAtA nA EXEcUçÃo dos sErVIços dE rEGULArIzAçÃo 
dos tErrEnos, nÃo HAVEndo comErcIALIzAçÃo do mAtErIAL 
EXtrAÍdo.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 04/10/2017
VEncImEnto: 04/10/2010
ProcEsso nº: 1596-2017-m
LIcEnçA nº: 3708-2017
rEQUErEntE: UbIrAtAn dE soUzA costA
cPf/cnPJ: 33257698100
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º15’8,62’’ LAtItUdE: 12º29’42,08’’
obJEtIVo: LI: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE 
AGroPEcUÁrIA dE crIAçÃo dE boVInocULtUrA dE cortE, 
PArA 354 AnImAIs Em 177,0728 HEctArEs dE PAstAGEm, no 
mUnIcÍPIo dE ALVorAdA - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2018
ProcEsso nº: 179-2017-m
LIcEnçA nº: 3640-2017
rEQUErEntE: JArLAn PErEIrA AGUIAr
cPf/cnPJ: 04655865113
mUnIcÍPIo: dArcInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo JArLAn PErEIrA AGUIAr A trAnsPortAr 
E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs do EstAdo 
do tocAntIns.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2018
ProcEsso nº: 1207-2011
LIcEnçA nº: 3637-2017
rEQUErEntE: cAmPELo PInHEIro E cIA LtdA
cPf/cnPJ: 03681294000152
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo A EmPrEsA cAmPELo PInHEIro E cIA LtdA A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 31/10/2017
VEncImEnto: 31/10/2020
ProcEsso nº: 3175-2017-m
LIcEnçA nº: 4078-2017
rEQUErEntE: GrAcImAUrA LImA tEIXEIrA
cPf/cnPJ: 49924893115
mUnIcÍPIo: LAJEAdo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º21’0,06’’ LAtItUdE: 9º47’0,38’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE PIscIcULtUrA 15 tAnQUEs fErro-cImEnto com 678,240m³
PArA ProdUçÃo dE PIntAdo, cArAnHA E tAmbAQUI, no 
mUnIcÍPIo dE LAJEAdo - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 25/10/2017
VEncImEnto: 25/10/2020
ProcEsso nº: 2514-2015-m
LIcEnçA nº: 4004-2017
rEQUErEntE: tAnIA crIstInA fEItozA
cPf/cnPJ: 58716726120
mUnIcÍPIo: ArAGUAcEmA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º33’4,37’’ LAtItUdE: 9º13’13,25’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro dE soJA, mILHo E Arroz Em 500HA, 
no mUnIcÍPIo dE ArAGUAcEmA - to.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2018
ProcEsso nº: 3116-2017-m
LIcEnçA nº: 3859-2017
rEQUErEntE: montEIro AUto PEçAs
cPf/cnPJ: 16716592000182
mUnIcÍPIo: AUGUstInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: dIsPEnsA PArA AtIVIdAdE dE comÉrcIo VArEJIstA dE 
PEçAs E AcEssÓrIos noVos PA, com ÁrEA corrEsPondEntE 
A 519m².

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2020
ProcEsso nº: 2281-2013-m
LIcEnçA nº: 3976-2017
rEQUErEntE: JUJU LAVA-JAto
cPf/cnPJ: 17717222000122
mUnIcÍPIo: tALIsmÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º5’43,1’’ LAtItUdE: 12º48’26,19’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE LAVA-
JAto, LocALIzAdo nA AVEnIdA rIo ArAGUAIA, s/n, Qd. 58, Lt. 08, 
no mUnIcÍPIo dE tALIsmÃ - to, coordEnAdAs 49º05’43.54”o E 
12º48’25.54”s. dEsEnVoLVIdA PELo
EmPrEEndEdor JoVInAL bIsPo dos sAntos.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2019
ProcEsso nº: 1644-2016-m
LIcEnçA nº: 3881-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE AnGIco
cPf/cnPJ: 25064098000171
mUnIcÍPIo: AnGIco-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º56’5,68’’ LAtItUdE: 6º27’22,23’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo ArEA 
dE EmPrÉstImo) LocALIzAdA nA cHÁcArA sAnto AntÔnIo 
PoVoAdo sErrA GrAndE nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LonGItUdE 47°56’5,68’ LAtItUdE 06°27’22,23’ PArA APLIcAçÃo nAs 
obrAs do mUnIcÍPIo dE AnGIco, com ÁrEA dE LAVrA dE 2,00 HA
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EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2022
ProcEsso nº: 2864-2016-m
LIcEnçA nº: 3766-2017
rEQUErEntE: sEbAstIÃo GILbErto JAcInto dE cArVALHo
cPf/cnPJ: 84219408134
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º29’0,8’’ LAtItUdE: 48º34’49,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
bArrAmEnto (GrUPo obrAs cIVIs nÃo LInEArEs) com 1,65HA, 
PArA AbAstEcImEnto dE 15 VIVEIros dE PIscIcULtUrA E 
dEssEdEntAçÃo AnImAL, no mUnIcÍPIo dE Porto
nAcIonAL - to.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2018
ProcEsso nº: 3208-2017-m
LIcEnçA nº: 3944-2017
rEQUErEntE: ALEXAndrE cUnHA sILVA
cPf/cnPJ: 02771734184
mUnIcÍPIo: coUto mAGALHÃEs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º11’30,03’’ LAtItUdE: 8º22’17,6’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo PArA constrUçÃo 
dE 50,00m dE rEdE dE EnErGIA ELÉtrIcA rdr 7.97KV, com 
01(Um) Posto dE trAnsformAçÃo dE 25KVA-7,97 KV. LocAL 
dA InstALAçÃo fAzEndA bELA VIstA, zonA rUrAL, mUnIcÍPIo 
dE coUto mAGALHÃEs - to. nAs sEGUIntEs coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs: LonGItUdE: 49°11,30’40,0”.
E LAtItUdE : 8°22,17’48,5”.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2019
ProcEsso nº: 3616-2009
LIcEnçA nº: 3965-2017
rEQUErEntE: m.J fErrEIrA & ALVEs LtdA
cPf/cnPJ: 02471448000623
mUnIcÍPIo: bAndEIrAntEs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º34’36,79’’ LAtItUdE: 7º45’44,22’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE Posto dE combUstIVEL, com cAPAcIdAdE totAL
dE ArmAzEnAmEnto dE 30.000L, constItUÍdo dE 2 tAnQUEs 
dE 15.000L, sEndo Um tAnQUE dE dIEsEL E o
oUtro bIPArtIdo PArA GAsoLInA E dIEsEL.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2018
ProcEsso nº: 3407-2017-m
LIcEnçA nº: 3746-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE AUGUstInoPoLIs
cPf/cnPJ: 00237206000130
mUnIcÍPIo: AUGUstInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’38,32’’ LAtItUdE: 5º28’26,34’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo dE PAVImEntAçÃo dE 
VIAs UrbAnAs Em bLoQUEtE sEXtAVAdo dE concrEto, com 
drEnAGEm PLUVIAL E sInALIzAçÃo VIÁrIA. nAs rUAs (JÚLIo dA 
c. oLIVEIrA; mArIA PErEIrA brIto E GEtÚLIo
ALVEs). zonA UrbAnA, mUnIcÍPIo dE AUGUstInÓPoLIs - to. 
ÁrEA totAL do EmPrEEndImEnto 5.135,65m² E comPrImEnto 
totAL do mEIo-fIo, 1.437,20m. nAs sEGUIntEs coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs Em GrAUs: LonGItUdE 47°53’38,32” E LAtItUdE 
5°28’26,34”.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2020
ProcEsso nº: 3383-2017-m
LIcEnçA nº: 3781-2017
rEQUErEntE: J A cArVoArIA
cPf/cnPJ: 27988853000130
mUnIcÍPIo: AnAnÁs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º28’5,6’’ LAtItUdE: 7º43’35,92’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto (IndÚstrIA/cArVoArIA), LocALIzAdo nA 
zonA rUrAL
do mUnIcÍPIo dE AnAnÁs - to, com 120 fornos E UmA 
ProdUçÃo dE cArVÃo dIÁrIA EstImAdA dE 453,60 mdc
(mEtros dE cArVÃo VEGEtAL) no PErÍodo sEco E UmA 
ProdUçÃo dE cArVÃo dIÁrIA EstImAdA dE 340,20 mdc
(mEtros dE cArVÃo VEGEtAL) no PErÍodo cHUVoso.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2019
ProcEsso nº: 2714-2017-m
LIcEnçA nº: 3886-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE bUrItI do tocAntIns
cPf/cnPJ: 25061722000187
mUnIcÍPIo: bUrItI do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’18,9’’ LAtItUdE: 5º19’9,64’’
obJEtIVo: JAzIdA dE cAscALHo Em UmA ÁrEA Em zonA rUrAL, 
ÁrEA dE 10HA, ProPrIEdAdE dEnomInAdA cAntInHo do cÉU, 
tEndo como ProPrIEtÁrIo A PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE bUrItI 
do tocAntIns/to, no mUnIcÍPIo dE bUrItI
do tocAntIns/to, coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 5º19’9,64”-
48º12’18,9”.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2017
ProcEsso nº: 3605-2017-m
LIcEnçA nº: 4041-2017
rEQUErEntE: AdrIAnA LUcIA LAIGnIEr oLIVEIrA
cPf/cnPJ: 47943246187
mUnIcÍPIo: LAGoA dA confUsÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º58’17,0’’ LAtItUdE: 49º49’35,0’’
obJEtIVo: constrUçÃo dE rEdE dE EnErGIA ELÉtrIcA dE 34,5 
KV E 01 trAfo dE 300 KVA, com EXtEnsÃo dE 50,00m. LocAL
dE InstALAçÃo: fAzEndA frUtAcc III zonA rUrAL, mUnIcÍPIo 
dE LAGoA dA confUsÃo - to, “nAs sEGUIntEs
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs: Utm 627045, 8786796 - 627098, 
8786816. EQUIPAmEntos UtILIzAdos: 01 PEçA PostE
dt 11/1000, 03 PEçAs PArA rAIos 34,05 KV, 21KG cAbo dE 
ALUmÍnIo 2cAA , 01 PEçA trAnsformAdor dE 300KVA/34,5KV, 
06 PEçAs IsoLAdor dE sUsPEnsÃo 34,5KV E 90m cordoALHA 
dE cobrE nU 50 mm.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/10/2017
VEncImEnto: 16/10/2022
ProcEsso nº: 1264-2017-m
LIcEnçA nº: 3816-2017
rEQUErEntE: IndUstrIA E comErcIo dE cArnEs E dErIVAdos 
boI brAsIL LtdA
cPf/cnPJ: 04603630000101
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º8’4,05’’ LAtItUdE: 12º29’43,4’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
bArrAmEnto, do GrUPo dE obrAs cIVIs nÃo LInEArEs, PELo
rEQUErEntE IndÚstrIA E comÉrcIo dE cArnEs E dErIVAdos 
boI brAsIL LtdA, Em ProPrIEdAdE rUrAL
dEnomInAdA Por PArtE do LotE 39 do LotEAmEnto LAGEs, 
GLEbA 04, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE ALVorAdA
- to nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAt.: 12°30’1.35”s E LonG.: 
49° 7’59.36”o.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2019
ProcEsso nº: 2868-2016-m
LIcEnçA nº: 3772-2017
rEQUErEntE: EVI dE PAULA E soUsA
cPf/cnPJ: 06605222253
mUnIcÍPIo: ArrAIAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º56’22,44’’ LAtItUdE: 12º57’2,27’’
obJEtIVo: LP: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE sUInocULtUrA no sIstEmA EXtEnsIVo PArA 60
AnImAIs, sEndo 13 mAtrIzEs, no mUnIcÍPIo dE ArrAIAs - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 17/10/2017
VEncImEnto: 17/10/2022
ProcEsso nº: 1985-2015-m
LIcEnçA nº: 3855-2017
rEQUErEntE: sÃo PAULo trEs LocAçÃo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17080732000131
mUnIcÍPIo: sILVAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º17’5,64’’ LAtItUdE: 11º14’0,8’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
sILVAnÓPoLIs - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2022
ProcEsso nº: 1993-2010
LIcEnçA nº: 3685-2017
rEQUErEntE: Eco brAsIL fLorEstAs s/A
cPf/cnPJ: 08787150000107
mUnIcÍPIo: GoIAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA no bLoco - tAUÁ, com ÁrEA dE 
cULtIVo dE 3.076,260 HEctArEs.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 25/10/2017
VEncImEnto: 25/10/2018
ProcEsso nº: 680-2012
LIcEnçA nº: 3998-2017
rEQUErEntE: sUPErmErcAdo mArtIns
cPf/cnPJ: 07167831000100
mUnIcÍPIo: GUArAÍ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo o sUPErmErcAdo mArtIns, A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 19/10/2017
VEncImEnto: 19/10/2020
ProcEsso nº: 1709-2014-m
LIcEnçA nº: 3909-2017
rEQUErEntE: ArAGUAIA motors com. dE VEIcULos E PEçAs 
LtdA
cPf/cnPJ: 07093380000286
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º4’25,28’’ LAtItUdE: 11º42’7,58’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
PrEstAçÃo dE sErVIços dE ofIcInA mEcÂnIcA, LAVA JAto 
E trocA dE ÓLEo no EmPrEEndImEnto ArAGUAIA motors, 
LocALIzAdo Em zonA dE EXPAnsÃo UrbAnA do mUnIcIPIo dE 
GUrUPI-to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2019
ProcEsso nº: 2482-2017-m
LIcEnçA nº: 3687-2017
rEQUErEntE: soLtEnGE nortE EIrELI - mE AGUIAs do 
cErrAdo cPf/cnPJ: 02615099000161
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto PArA A AtIVIdAdE dE coLEtA, trAnsbordo 
dE rEsÍdUos PErIGosos

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2021
ProcEsso nº: 3563-2017-m
LIcEnçA nº: 3978-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’35,46’’ LAtItUdE: 12º33’41,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) nA fAzEndA Porto
sÃo LUIz nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 185750,745
E/8609574,910 s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2019
ProcEsso nº: 3089-2017-m
LIcEnçA nº: 3693-2017
rEQUErEntE: sEcrEtArIA dA AGrIcULtUrA, dA PEcUArIA E do 
dEsEnVoLVImEnto AGrArIo
cPf/cnPJ: 25089137000195
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º59’20,9’’ LAtItUdE: 6º50’45,73’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE PArA AtIVIdAdE dE 
frIGorIfIco - mAtAdoUro.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2018
ProcEsso nº: 3631-2017-m
LIcEnçA nº: 3807-2017
rEQUErEntE: AGEncIA dE mEtroLoGIA AVALIAçÃo
cPf/cnPJ: 03036790000153
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 1º1’0,01’’ LAtItUdE: 1º1’0,01’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE constrUçÃo cIVIL nÃo LInEAr dA 
AGEncIA dE mEtroLoGIA, AVALIAçÃo dA conformIdAdE, 
InoVAçÃo E tEcnoLoGIA do EstAdo do tocAntIns LocALIzAdo 
nA 602 sUL conJ. 01 Lt, 05, zonA UrbAnA, AtIVIdAdE dE PEQUEno 
PortE, o QUAL PossUI UmA ÁrEA totAL dE 6.000,00m² E ÁrEA A 
sEr constrUÍdA dE 1.790,15m² no mUnIcÍPIo dE PALmAs - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2022
ProcEsso nº: 2012-2017-m
LIcEnçA nº: 3960-2017
rEQUErEntE: sÃo PAULo trEs LocAçÃo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17080732000131
mUnIcÍPIo: PIUm-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º26’30,32’’ LAtItUdE: 49º10’50,58’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
PIUm - to.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2019
ProcEsso nº: 844-2017-m
LIcEnçA nº: 3934-2017
rEQUErEntE: JosE AntonIo AnnEs mArInHo E oUtro
cPf/cnPJ: 88943798091
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º40’6,1’’ LAtItUdE: 12º6’40,16’’
obJEtIVo: LP - EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em sIstEmA dE crIAçÃo
EXtEnsIVo Em UmA ÁrEA dE 456,6596 HA cobErtA Por 
PAstAGEm dEstInAdA A Um rEbAnHo Em mÉdIA dE 800
cAbEçAs dE GAdo PArA crIA, rEcrIA E EnGordA LocALIzAdo 
nA fAzEndA sEntInELA do PAGo, no mUnIcÍPIo
dE PEIXE - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2019
ProcEsso nº: 3043-2017-m
LIcEnçA nº: 3737-2017
rEQUErEntE: JoÃo nEY rodrIGUEs GLorIA
cPf/cnPJ: 00234182148
mUnIcÍPIo: sAntA tErEzA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º17’11,08’’ LAtItUdE: 47º48’16,22’’
obJEtIVo: LP: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE dA AtIVIdAdE dE 
LAVA JAto - JoÃo nEY rodrIGUEs GLorIA - LAVA JAto
sAntA tErEzA, LocALIzAdo no mUnIcÍPIo dE sAntA tErEzA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2022
ProcEsso nº: 38-1994
LIcEnçA nº: 4052-2017
rEQUErEntE: AGroIndUstrIAL dE cErEAIs VErdEs cAmPos 
s.A
cPf/cnPJ: 00082253000151
mUnIcÍPIo: formoso do ArAGUAIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 11º45’51,34’’ LAtItUdE: 49º42’25,98’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA Por mÉtodo dE 
InUndAçÃo E sUbIrrIGAçÃo nos rEsPEtIVos bLocos: A1, A3, 
A13, b1, c1, c5, c7, c11, d1, d3, E2, I5, G4, G5, G6, G8, H2, H4, H5, 
H6, H8, I1, I3, I4, J3, J4, c12, b12, A12, E4, f6, f8, G2, J1 E J2. todos 
LocALIzAdos nA 3ª EtAPA do ProJEto rIo formoso somAndo 
UmA ÁrEA dE 3.349,037 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 20/10/2017
VEncImEnto: 20/10/2020
ProcEsso nº: 912-2017-m
LIcEnçA nº: 3920-2017
rEQUErEntE: JoAo GAsPArEtto
cPf/cnPJ: 56355556915
mUnIcÍPIo: LAGoA dA confUsÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º43’40,76’’ LAtItUdE: 10º48’42,87’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo PArA A AtIVIdAdE 
dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA Em UmA ÁrEA dE 30,1735HA

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2020
ProcEsso nº: 3043-2017-m
LIcEnçA nº: 3738-2017
rEQUErEntE: JoÃo nEY rodrIGUEs GLorIA
cPf/cnPJ: 00234182148
mUnIcÍPIo: sAntA tErEzA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º17’11,08’’ LAtItUdE: 47º48’16,22’’
obJEtIVo: LI: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
LAVA JAto - JoÃo nEY rodrIGUEs GLorIA - LAVA JAto
sAntA tErEzA, LocALIzAdo no mUnIcÍPIo dE sAntA tErEzA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2022
ProcEsso nº: 2009-2017-m
LIcEnçA nº: 3875-2017
rEQUErEntE: sÃo PAULo trEs LocAçÃo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17080732000131
mUnIcÍPIo: tUPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 8º24’1,06’’ LAtItUdE: 48º7’47,19’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
tUPIrAtIns - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2019
ProcEsso nº: 3244-2016-m
LIcEnçA nº: 3862-2017
rEQUErEntE: VALdEcIr dALGALo
cPf/cnPJ: 50248332953
mUnIcÍPIo: LAGoA dA confUsÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º34’14,37’’ LAtItUdE: 10º52’0,48’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL AtIVIdAdE 
dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA, do GrUPo IrrIGAçÃo, PELo
rEQUErEntE VALdEcIr dALGALo, Em UmA ProPrIEdAdE rUrAL 
dEnomInAdA Por fAzEndA sAntA LUzIA I, LotE
32 do LotEAmEnto dUErÉ, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE 
LAGoA dA confUsÃo - to, nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LAt.: 10°52’0.48”s E LonG.: 49° 34’14.37”o.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 04/10/2017
VEncImEnto: 04/10/2019
ProcEsso nº: 1596-2017-m
LIcEnçA nº: 3707-2017
rEQUErEntE: UbIrAtAn dE soUzA costA
cPf/cnPJ: 33257698100
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º15’8,62’’ LAtItUdE: 12º29’42,08’’
obJEtIVo: LP: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE AGroPEcUÁrIA dE crIAçÃo dE boVInocULtUrA dE 
cortE, PArA 354 AnImAIs Em 177,0728 HEctArEs dE PAstAGEm, 
no mUnIcÍPIo dE ALVorAdA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 31/10/2017
VEncImEnto: 31/10/2019
ProcEsso nº: 3567-2017-m
LIcEnçA nº: 4090-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º57’6,36’’ LAtItUdE: 12º28’23,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
(sErVIço) UsInA dE AsfALto LocALIzAdA nA fAzEndA nossA
sEnHorA PErP socorro, nAs coordEnAdAs Utm 
179268,267E/8619407,305n. o LocAL trAtA-sE dE Um
cAntEIro dE obrAs do ProcEsso 3735-2014-m QUE EstA 
rEnoVAdA A sUA LIcEnçA.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 04/10/2017
VEncImEnto: 04/10/2019
ProcEsso nº: 939-2017-m
LIcEnçA nº: 3713-2017
rEQUErEntE: ArGEU PAULo KIscHEL E oUtro
cPf/cnPJ: 22783105004
mUnIcÍPIo: sAntA rItA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º12’34,29’’ LAtItUdE: 10º49’20,22’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
A AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro nA rEfErIdA 
ProPrIEdAdE rUrAL, com ÁrEA dE cULtIVo dE 990,00 
HEctArEs. obs. A LIcEnçA foI rEImPrEssA PArA corrEçÃo 
cAdAstrAL.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 31/10/2017
VEncImEnto: 31/10/2019
ProcEsso nº: 3175-2017-m
LIcEnçA nº: 4077-2017
rEQUErEntE: GrAcImAUrA LImA tEIXEIrA
cPf/cnPJ: 49924893115
mUnIcÍPIo: LAJEAdo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º21’0,06’’ LAtItUdE: 9º47’0,38’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE PIscIcULtUrA 15 tAnQUEs fErro-cImEnto com 
678,240m³ PArA ProdUçÃo dE PIntAdo, cArAnHA E tAmbAQUI, 
no mUnIcÍPIo dE LAJEAdo - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 20/10/2017
VEncImEnto: 20/10/2019
ProcEsso nº: 1260-2017-m
LIcEnçA nº: 3922-2017
rEQUErEntE: IndUstrIA E comErcIo dE cArnEs E dErIVAdos 
boI brAsIL LtdA
cPf/cnPJ: 04603630000101
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º8’4,05’’ LAtItUdE: 12º29’43,4’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em confInAmEnto, do GrUPo
AGroPEcUÁrIo, PELo rEQUErEntE IndÚstrIA E comÉrcIo dE 
cArnEs E dErIVAdos boI brAsIL LtdA, Em UmA ProPrIEdAdE 
rUrAL dEnomInAdA Por PArtE do LotE 39 do LotEAmEnto 
LAGEs, GLEbA 04, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE ALVorAdA - to, 
nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAt.: 12°30’1.35”s E LonG.: 
49° 7’59.36”o.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 19/10/2017
VEncImEnto: 19/10/2020
ProcEsso nº: 2041-2008
LIcEnçA nº: 3913-2017
rEQUErEntE: EVErton LEomAr KLAUs
cPf/cnPJ: 76690890910
mUnIcÍPIo: GoIAnortE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º13’50,64’’ LAtItUdE: 8º55’26,93’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo PArA A AtIVIdAdE dE 
sILVIcULtUrA dE PEQUEno PortE dEsEnVoLVIdA nA rEfErIdA 
ProPrIEdAdE rUrAL Em UmA ÁrEA dE 76,46 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2019
ProcEsso nº: 3357-2008
LIcEnçA nº: 3806-2017
rEQUErEntE: GEomAm EnGEnHArIA LtdA
cPf/cnPJ: 37245743000131
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º23’52,66’’ LAtItUdE: 10º44’58,46’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo E bEnEfIcIAmEnto dE ArEIA 
E cAscALHo) ÁrEA totAL dE 51,74 HÁ com rEGImE dE 
LIcEncIAmEnto dos ProcEssos dnPm nº 864.091/2015 E 
864.092/2015 LocALIzAdA no LEIto do rIo tocAntIns, UHE 
LAJEAdo no mUnIcÍPIo dE Porto nAcIonAL nAs
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LonGItUdE 48°23’52,66’ E 
LAtItUdE 10°44’58,46’

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2022
ProcEsso nº: 1993-2010
LIcEnçA nº: 3672-2017
rEQUErEntE: Eco brAsIL fLorEstAs s/A
cPf/cnPJ: 08787150000107
mUnIcÍPIo: GoIAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º47’27,0’’ LAtItUdE: 7º53’47,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA no bLoco - boA VIstA com ÁrEA 
dE cULtIVo dE 126,940 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2021
ProcEsso nº: 5979-2013-m
LIcEnçA nº: 3979-2017
rEQUErEntE: G4 EmPrEEndImEntos ImobILIArIos LtdA
cPf/cnPJ: 18083373000139
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º23’13,27’’ LAtItUdE: 10º42’0,7’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto ImobILIÁrIo dE PArcELAmEnto do soLo 
UrbAno, dEnomInAdo “rEsIdEncIAL JArdIm noVA AmÉrIcA”, 
no mUnIcÍPIo dE Porto nAcIonAL - to, formAdo Por 2.247
LotEs mIstos QUE corrEsPondEm A 585.481,30m², 241,878,79m² 
PArA sIstEmA VIÁrIo, 60.283,71m² dE LotEs
InstItUcIonAIs-ÁrEAs PÚbLIcAs E 72.967,40m², totALIzAndo 
UmA ÁrEA AProVEItÁVEL dE 961.611,20m².

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 19/10/2017
VEncImEnto: 19/10/2022
ProcEsso nº: 2041-2008
LIcEnçA nº: 3914-2017
rEQUErEntE: EVErton LEomAr KLAUs
cPf/cnPJ: 76690890910
mUnIcÍPIo: GoIAnortE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º13’50,64’’ LAtItUdE: 8º55’26,93’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA dE PEQUEno PortE nA rEfErIdA 
ProPrIEdAdE rUrAL Em UmA ÁrEA dE 76,46 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 20/10/2017
VEncImEnto: 20/10/2020
ProcEsso nº: 1260-2017-m
LIcEnçA nº: 3923-2017
rEQUErEntE: IndUstrIA E comErcIo dE cArnEs E dErIVAdos 
boI brAsIL LtdA
cPf/cnPJ: 04603630000101
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º8’4,05’’ LAtItUdE: 12º29’43,4’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em confInAmEnto, do GrUPo
AGroPEcUÁrIo, PELo rEQUErEntE IndÚstrIA E comÉrcIo dE 
cArnEs E dErIVAdos boI brAsIL LtdA, Em UmA ProPrIEdAdE 
rUrAL dEnomInAdA Por PArtE do LotE 39 do LotEAmEnto 
LAGEs, GLEbA 04, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE ALVorAdA - to, 
nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAt.: 12°30’1.35”s E LonG.: 
49° 7’59.36”o.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2017
ProcEsso nº: 3232-2017-m
LIcEnçA nº: 3647-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE ALVorAdA
cPf/cnPJ: 01800242000122
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º7’52,37’’ LAtItUdE: 12º28’42,46’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
(obrA cIVIL LInEAr) PAVImEntAçÃo AsfALtIcA, drEnAGEm 
sUPErfIcIAL, mEIo - fIo E cALçAdA no sEtor VILA mUtIrÃo 
AVEnIdA VIrGInIA torrEs dE oLIVEIrA E nAs rUAs;
rUA JoÃo fUrtAdo, rUA tAncrEdo nEVEs, rUA PALmAs, rUA 
PAdrE cIcEro E rUA PrEs. mÉdIcI, nA zonA
UrbAnA, com UmA ÁrEA totAL dE 5703,66m² E 950,61m dE 
EXtEnsÃo, AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE, no mUnIcÍPIo dE 
ALVorAdA - to.
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EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 06/10/2017
VEncImEnto: 06/10/2018
ProcEsso nº: 2952-2017-m
LIcEnçA nº: 3729-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE tAIPAs do tocAntIns
cPf/cnPJ: 33261694000170
mUnIcÍPIo: tAIPAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 12º18’9,97’’ LAtItUdE: 47º5’17,32’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
EXtrAçÃo dE ArEIA. sItUA-sE no mUnIcÍPIo dE tAIPAs do 
tocAntIns - to, zonA rUrAL, no cÓrrEGo sÃo PEdro, nA 
fAzEndA 5 IrmÃos, LocALIzAdA À mArGEm EsQUErdA dA to-
050. coordEnAdAs GrAUs: LonGItUdE 47°05’17,32” E LAtItUdE 
12°18’09,92”.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2018
ProcEsso nº: 3496-2017-m
LIcEnçA nº: 3776-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE noVA rosALAndIA
cPf/cnPJ: 24851495000120
mUnIcÍPIo: noVA rosALÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º56’8,7’’ LAtItUdE: 48º91’29,36’’
obJEtIVo: dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto AmbIEntAL PArA 
rEformA dA PrAçA mUnIcIPAL AGILdo bAtIstA, com crIAçÃo 
dE ÁrEA dE ALImEntAçÃo E EstAcIonAmEntos, LocALIzAdA nA 
rUA ULIssEs GUImArÃEs - s/n, mUnIcÍPIo dE noVA
rosALÂndIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2022
ProcEsso nº: 959-2017-m
LIcEnçA nº: 3946-2017
rEQUErEntE: sAo PAULo cInco LocAçAo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17766018000100
mUnIcÍPIo: sAndoLÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º55’42,15’’ LAtItUdE: 12º32’16,66’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
sAndoLÂndIA -to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2019
ProcEsso nº: 2941-2002
LIcEnçA nº: 3660-2017
rEQUErEntE: rodA mAIs rEnoVAdorA dE PnEUs LtdA
cPf/cnPJ: 02791002000171
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AtEstA A LIcEnçA PrÉVIA 
- LP do EmPrEEndImEnto rodA mAIs rEnoVAdorA dE PnEUs 
LtdA - EPP - rEcAPAGEm rodA mAIs, InsErIdA no GrUPo 
IndÚstrIA QUE tEm como AtIVIdAdE PrIncIPAL
A rEcAPAGEm dE PnEUs, LocALIzAdA nA cIdAdE dE GUrUPI - 
to nA rUA Um, s/n°, LotEs 03 E 04, QUAdrA 06, cEP: 77423-090.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2019
ProcEsso nº: 3506-2016-m
LIcEnçA nº: 3864-2017
rEQUErEntE: AntonIo dE brIto fILHo
cPf/cnPJ: 25183524149
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’36,24’’ LAtItUdE: 8º3’40,48’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A InstALAçÃo dA EXtrAçÃo dE 
cALcÁrIo doLomÍtIco, nUmA ÁrEA dE 15,6400 HA, do sEnHor
AntonIo dE brIto fILHo, dnPm nº 864.387/2013, LocALIzAdA nA 
fAz. sÃo JosÉ; no mUnIcÍPIo dE PALmEIrAntE - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2018
ProcEsso nº: 4829-2013-m
LIcEnçA nº: 3643-2017
rEQUErEntE: rAsonIo rocHA dA sILVA
cPf/cnPJ: 49228714115
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo rAsonIo rocHA dA sILVA A trAnsPortAr 
E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs do EstAdo 
do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/10/2017
VEncImEnto: 06/10/2020
ProcEsso nº: 476-2004
LIcEnçA nº: 3730-2017
rEQUErEntE: AUto Posto XAVIEr
cPf/cnPJ: 16837871000102
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º50’14,74’’ LAtItUdE: 11º52’48,87’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto dE comÉrcIo 
VArEJIstA dE combUstÍVEIs.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 31/10/2017
VEncImEnto: 31/10/2019
ProcEsso nº: 853-2017-m
LIcEnçA nº: 4086-2017
rEQUErEntE: VoIGt E cIA LtdA
cPf/cnPJ: 05365679000136
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º16’32,82’’ LAtItUdE: 12º9’0,8’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 11/01/2019
ProcEsso nº: 1159-2010
LIcEnçA nº: 3675-2017
rEQUErEntE: E. J. mEnEGUEttI
cPf/cnPJ: 09022741000148
mUnIcÍPIo: PEdro Afonso-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º10’14,59’’ LAtItUdE: 8º59’8,43’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2019
ProcEsso nº: 38-1994
LIcEnçA nº: 4050-2017
rEQUErEntE: AGroIndUstrIAL dE cErEAIs VErdEs cAmPos 
s.A
cPf/cnPJ: 00082253000151
mUnIcÍPIo: formoso do ArAGUAIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 11º45’51,34’’ LAtItUdE: 49º42’25,98’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA Por mÉtodo dE 
InUndAçÃo E sUbIrrIGAçÃo nos rEsPEtIVos bLocos: A1, A3, 
A13, b1, c1, c5, c7, c11, d1, d3, E2, I5, G4, G5, G6, G8, H2, H4, H5, 
H6, H8, I1, I3, I4, J3, J4, c12, b12, A12, E4, f6, f8, G2, J1 E J2. todos 
LocALIzAdos nA 3ª EtAPA do ProJEto rIo formoso somAndo 
UmA ÁrEA dE 3.349,037 HEctArEs.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2019
ProcEsso nº: 547-2017-m
LIcEnçA nº: 4042-2017
rEQUErEntE: AntonIo cAndIdo PErEIrA
cPf/cnPJ: 92931260100
mUnIcÍPIo: PEQUIzEIro-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 8º34’21,0’’ LAtItUdE: 48º56’49,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em 46,69HA dE ÁrEA dE 
PAstAGEm cULtIVAdA, sIstEmA EXtEnsIVo com 0,8bEzErro/
HÁ/Ano, no mUnIcÍPIo dE PEQUIzEIro - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2019
ProcEsso nº: 2281-2013-m
LIcEnçA nº: 3973-2017
rEQUErEntE: JUJU LAVA-JAto
cPf/cnPJ: 17717222000122
mUnIcÍPIo: tALIsmÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º5’43,1’’ LAtItUdE: 12º48’26,19’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE LAVA-JAto, LocALIzAdo nA AVEnIdA rIo ArAGUAIA, 
s/n, Qd. 58, Lt. 08, no mUnIcÍPIo dE tALIsmÃ - to, coordEnAdAs 
49º05’43.54”o E 12º48’25.54”s. dEsEnVoLVIdA
PELo EmPrEEndEdor JoVInAL bIsPo dos sAntos.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2021
ProcEsso nº: 2827-2016-m
LIcEnçA nº: 3801-2017
rEQUErEntE: sUzAno PAPEL E cELULosE s.A
cPf/cnPJ: 16404287021233
mUnIcÍPIo: dArcInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’15,45’’ LAtItUdE: 6º40’40,33’’
obJEtIVo: EstE AUtorIzA A oPErAçÃo do EmPrEEndImEnto 
dEstInAdo À EXtrAçÃo dE cAscALHo, Em UmA ÁrEA dE 
44.551,74m², InsErIdA nA fAzEndA sÃo roQUE, mUnIcÍPIo dE 
dArcInoPoLIs/to, PArA UtILIzAçÃo ImEdIAtA nA EXEcUçÃo dos 
sErVIços dE rEGULArIzAçÃo dos tErrEnos, nÃo HAVEndo 
comErcIALIzAçÃo do mAtErIAL
EXtrAÍdo.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 20/10/2017
VEncImEnto: 20/10/2021
ProcEsso nº: 912-2017-m
LIcEnçA nº: 3921-2017
rEQUErEntE: JoAo GAsPArEtto
cPf/cnPJ: 56355556915
mUnIcÍPIo: LAGoA dA confUsÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º43’40,76’’ LAtItUdE: 10º48’42,87’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo PArA A AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA IrrIGAdA Em UmA ÁrEA dE 30,1735HA

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 20/10/2017
VEncImEnto: 20/10/2018
ProcEsso nº: 3568-2017-m
LIcEnçA nº: 3918-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’35,46’’ LAtItUdE: 12º33’41,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo E oPErAçÃo dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) J4, com 
UmA ÁrEA dE 5,00 HÁ, LocALIzAdA nA fAzEndA Porto sÃo LUIz, 
nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 0186627,843 E/8611457,285 
s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE- 02.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2021
ProcEsso nº: 2868-2016-m
LIcEnçA nº: 3775-2017
rEQUErEntE: EVI dE PAULA E soUsA
cPf/cnPJ: 06605222253
mUnIcÍPIo: ArrAIAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º56’22,44’’ LAtItUdE: 12º57’2,27’’
obJEtIVo: Lo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
sUInocULtUrA no sIstEmA EXtEnsIVo PArA 60 AnImAIs, sEndo 
13 mAtrIzEs, no mUnIcÍPIo dE ArrAIAs - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 30/10/2017
VEncImEnto: 30/10/2019
ProcEsso nº: 377-2017-m
LIcEnçA nº: 4061-2017
rEQUErEntE: WAndEr mArQUEs costA
cPf/cnPJ: 94549761172
mUnIcÍPIo: sUcUPIrA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º46’0,38’’ LAtItUdE: 12º6’0,07’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA com PAstAGEm conVEncIonAL 
Em UmA ÁrEA dE 60,3819HA.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2022
ProcEsso nº: 3008-2017-m
LIcEnçA nº: 3972-2017
rEQUErEntE: sbA
cPf/cnPJ: 16587135000135
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º30’9,4’’ LAtItUdE: 7º20’26,1’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
fILAdÉLfIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 25/10/2017
VEncImEnto: 25/10/2020
ProcEsso nº: 1153-2017-m
LIcEnçA nº: 3994-2017
rEQUErEntE: dAnIEL cLEmEntE dE oLIVEIrA
cPf/cnPJ: 78573734868
mUnIcÍPIo: cAmPos LIndos-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º34’49,22’’ LAtItUdE: 8º14’41,17’’
obJEtIVo: LI: EstE Ato AtEstA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em 803,4791HA, no mUnIcÍPIo
dE cAmPos LIndos - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2019
ProcEsso nº: 196-2017-m
LIcEnçA nº: 3752-2017
rEQUErEntE: cLAUton dE mELo cArVALHo
cPf/cnPJ: 86508423134
mUnIcÍPIo: ArrAIAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º52’36,26’’ LAtItUdE: 12º56’33,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUttorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
(mInErAçÃo) dE UmA JAzIdA dE ArEIA E cAscALHo
LocALIzAdA nA cHÁcArA rEcAnto dAs PALmEIrAs, dnPm 
ProcEsso 864.011/2017 dE 23/01/2017.nAs
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAtItUdE 12º56’36,03’ LonGItUdE 
46º52’32,34’ nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE ArrAIAs.
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EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2022
ProcEsso nº: 1993-2010
LIcEnçA nº: 3690-2017
rEQUErEntE: Eco brAsIL fLorEstAs s/A
cPf/cnPJ: 08787150000107
mUnIcÍPIo: GoIAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA no bLoco - ILHA Porto, com 
ÁrEA dE cULtIVo dE 1.443,830 HEctArEs.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2018
ProcEsso nº: 3386-2017-m
LIcEnçA nº: 3784-2017
rEQUErEntE: dss-com. E rEcIcLAGEm E sUcAtAs LtdA-mE
cPf/cnPJ: 07306734000142
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º13’43,65’’ LAtItUdE: 7º10’50,76’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A EmIssÃo dA AUtorIzAçÃo 
PArA trAnsPortE dE cArGAs PErIGosAs (AtcP), dA EmPrEsA
dss - comÉrcIo E rEcIcLAGEm dE sUcAtAs dE ALUmÍnIo E 
fErro LtdA, LocALIzAdA Em ArAGUAÍnA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2022
ProcEsso nº: 1993-2010
LIcEnçA nº: 3673-2017
rEQUErEntE: Eco brAsIL fLorEstAs s/A
cPf/cnPJ: 08787150000107
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA no bLoco - bonAnzA com ÁrEA 
dE cULtIVo dE 975,960 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 30/10/2017
VEncImEnto: 30/10/2021
ProcEsso nº: 2297-2016-m
LIcEnçA nº: 4059-2017
rEQUErEntE: cArVAo tocAntIns
cPf/cnPJ: 24104255000162
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º38’3,9’’ LAtItUdE: 12º57’44,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
(IndÚstrIA) ImPLAntAdA no mUnIcÍPIo dE PArAnÁ, nAs
coordEnAdAs GEoGrÁfIcA LAtItUdE 12°59’34,50’ E LonGItUdE 
47°38’46,98’ zonA rUrAL nA fAzEndA sÃo
domInGos LotE 02 LotEAmEnto AGroPEcUArIA sÃo 
domInGos, com constrUçÃo dE 60 fornos.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 16/10/2017
VEncImEnto: 16/10/2018
ProcEsso nº: 3473-2017-m
LIcEnçA nº: 3812-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE rEcUrsoLAndIA
cPf/cnPJ: 37421146000110
mUnIcÍPIo: rEcUrsoLÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE obrA cIVIL LInEAr PArA ImPLAntAçÃo 
dE PAVImEntAçÃo AsfALtIcA com cALçAdA E mEIo fIo
rUAs IzAUrInHA rIbEIro fEItosA ÁrEA 1, 2 E 3 rUA frEI GIL, rUA 
brAsÍLIA, rUA tAncrEdo nEVEs, rUA 21 dE AbrIL, LocALIzAdA 
nA ÁrEA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE rEcUrsoLÁndIA com ÁrEA 
totAL dE 4722,05 m²

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2022
ProcEsso nº: 1167-2017-m
LIcEnçA nº: 3880-2017
rEQUErEntE: frAncIsco bArtosKEK
cPf/cnPJ: 38890682949
mUnIcÍPIo: dIVInÓPoLIs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º20’48,35’’ LAtItUdE: 9º37’43,59’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE boVInocULtUrA Em 280,7108HA dE ÁrEA dE PAstAGEm 
cULtIVAdA, Por sIstEmA EXtEnsIVo, no mUnIcÍPIo dE 
dIVInÓPoLIs - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2018
ProcEsso nº: 2853-2016-m
LIcEnçA nº: 3981-2017
rEQUErEntE: dnIt - dEPArtAmEnto nAcIonAL dE InfrA- 
EstrUtUrA
cPf/cnPJ: 04892707000100
mUnIcÍPIo: formoso do ArAGUAIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A EXEcUçÃo dE obrAs 
dE rEstAUrAçÃo dA rodoVIA br -242/to, sUbtrEcHo: 
EntroncAmEnto br 153 - EntroncAmEnto to 070 (formoso 
do ArAGUAIA); sEGmEnto: Km 449,03 - Km 453,60.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2019
ProcEsso nº: 3187-2017-m
LIcEnçA nº: 3651-2017
rEQUErEntE: sEcrEtArIA dA AGrIcULtUrA, dA PEcUArIA E do 
dEsEnVoLVImEnto AGrArIo
cPf/cnPJ: 25089137000195
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º6’54,06’’ LAtItUdE: 7º39’38,4’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE mAtAdoUro - frIGorIfIco.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2022
ProcEsso nº: 1993-2010
LIcEnçA nº: 3677-2017
rEQUErEntE: Eco brAsIL fLorEstAs s/A
cPf/cnPJ: 08787150000107
mUnIcÍPIo: GoIAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA no bLoco - rIbEIrÃozInHo, com 
ÁrEA dE cULtIVo dE 154,660 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2019
ProcEsso nº: 3563-2017-m
LIcEnçA nº: 3977-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’35,46’’ LAtItUdE: 12º33’41,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) nA fAzEndA Porto
sÃo LUIz nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 185750,745
E/8609574,910 s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2019
ProcEsso nº: 3563-2017-m
LIcEnçA nº: 3974-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’35,46’’ LAtItUdE: 12º33’41,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) nA 
fAzEndA Porto sÃo LUIz nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE 
PArAnÃ nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 185750,745
E/8609574,910 s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2018
ProcEsso nº: 3103-2017-m
LIcEnçA nº: 3741-2017
rEQUErEntE: Lr & m ProPErtIEs EmPrEEndImEntos E 
PArtIcIPAcoEs LtdA
cPf/cnPJ: 13677932000204
mUnIcÍPIo: noVo Acordo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º40’59,34’’ LAtItUdE: 9º57’57,72’’
obJEtIVo: : AtIVIdAdE dE PrEstAdorA dE sErVIços LocALIzAdA 
nA rUA rAImUndo dA costA, s/n bAIrro sUbUrbAno 3ª
EtAPA AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE, zonA UrbAnA do 
mUnIcÍPIo dE noVo Acordo - 

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2019
ProcEsso nº: 3506-2016-m
LIcEnçA nº: 3863-2017
rEQUErEntE: AntonIo dE brIto fILHo
cPf/cnPJ: 25183524149
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’36,24’’ LAtItUdE: 8º3’40,48’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A InstALAçÃo dA EXtrAçÃo dE 
cALcÁrIo doLomÍtIco, nUmA ÁrEA dE 15,6400 HA, do sEnHor
AntonIo dE brIto fILHo, dnPm nº 864.387/2013, LocALIzAdA nA 
fAz. sÃo JosÉ; no mUnIcÍPIo dE PALmEIrAntE - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2020
ProcEsso nº: 2868-2016-m
LIcEnçA nº: 3774-2017
rEQUErEntE: EVI dE PAULA E soUsA
cPf/cnPJ: 06605222253
mUnIcÍPIo: ArrAIAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º56’22,44’’ LAtItUdE: 12º57’2,27’’
obJEtIVo: LI: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE sUInocULtUrA no sIstEmA EXtEnsIVo PArA 60 AnImAIs, 
sEndo 13 mAtrIzEs, no mUnIcÍPIo dE ArrAIAs - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2019
ProcEsso nº: 3357-2008
LIcEnçA nº: 3805-2017
rEQUErEntE: GEomAm EnGEnHArIA LtdA
cPf/cnPJ: 37245743000131
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º23’52,66’’ LAtItUdE: 10º44’58,46’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo E bEnEfIcIAmEnto dE 
ArEIA E cAscALHo) ÁrEA totAL dE 51,74 HÁ com rEGImE dE 
LIcEncIAmEnto dos ProcEssos dnPm nº
864.091/2015 E 864.092/2015 LocALIzAdA no LEIto do rIo 
tocAntIns, UHE LAJEAdo no mUnIcÍPIo dE Porto nAcIonAL 
nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LonGItUdE 48°23’52,66’ E 
LAtItUdE 10°44’58,46’

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2019
ProcEsso nº: 3564-2017-m
LIcEnçA nº: 3936-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º51’1,45’’ LAtItUdE: 12º35’7,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) nA fAzEndA boA
JEsUs, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 191165,930
E/8610273,556 s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 17/10/2017
VEncImEnto: 17/10/2018
ProcEsso nº: 2321-2015-m
LIcEnçA nº: 3841-2017
rEQUErEntE: WEcI frAncIsco do AmArAL
cPf/cnPJ: 01316411150
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo WEcI frAncIsco do AmArAL A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/10/2017
VEncImEnto: 16/10/2023
ProcEsso nº: 1264-2017-m
LIcEnçA nº: 3815-2017
rEQUErEntE: IndUstrIA E comErcIo dE cArnEs E dErIVAdos 
boI brAsIL LtdA
cPf/cnPJ: 04603630000101
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º8’4,05’’ LAtItUdE: 12º29’43,4’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
bArrAmEnto, do GrUPo dE obrAs cIVIs nÃo LInEArEs, PELo 
rEQUErEntE IndÚstrIA E comÉrcIo dE cArnEs E dErIVAdos 
boI brAsIL LtdA, Em ProPrIEdAdE rUrAL dEnomInAdA Por 
PArtE do LotE 39 do LotEAmEnto LAGEs, GLEbA 04, zonA 
rUrAL do mUnIcÍPIo dE ALVorAdA - to, nAs coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs LAt.: 12°30’1.35”s E LonG.: 49° 7’59.36”o.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2020
ProcEsso nº: 559-2017-m
LIcEnçA nº: 3876-2017
rEQUErEntE: EPAmInondAs AndrAdE dA motA
cPf/cnPJ: 02901374115
mUnIcÍPIo: LAVAndEIrA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º33’23,0’’ LAtItUdE: 12º45’0,35’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA IrrIGAdA Por mÉtodo dE AsPErsÃo dE mÉdIo 
PortE Em UmA ÁrEA dE 149,02 HEctArEs dIstrIbUÍdos Em doIs 
PIVÔs dE IrrIGAçÃo.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2018
ProcEsso nº: 2573-2016-m
LIcEnçA nº: 4015-2017
rEQUErEntE: trAnsPortAdorA cArnEIro LtdA-mE
cPf/cnPJ: 09413648000164
mUnIcÍPIo: PEtroLInA dE GoIÁs-Go
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzAçÃo, nos LImItEs do EstAdo do 
tocAntIns, PArA os VEÍcULos trAtor dA mArcA VoLVo, PLAcA
nKQ-4717; VEÍcULo trAtor dA mArcA VoLKsWAGEn, PLAcA 
nKP-0956; cArrEtA rEboQUE (tAnQUE) dA mArcA
GUErrA, PLAcA nGK-2985; cArrEtA rEboQUE (tAnQUE) dA 
mArcA GUErrA, PLAcA nGK-2975, Aos sEGUIntEs
condUtorEs; JosÉ mArIo PErEIrA, rEGIstro n° 00854675299; 
mEssIAs GErALdo fErrEIrA, rEGIstro n°
00920031864; ronAIr oLIVEIrA PEnA, rEGIstro n° 02176064774; 
cLAUdEmIr GUALbErto rIbEIro, rEGIstro n°
01960346998.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2019
ProcEsso nº: 196-2017-m
LIcEnçA nº: 3750-2017
rEQUErEntE: cLAUton dE mELo cArVALHo
cPf/cnPJ: 86508423134
mUnIcÍPIo: ArrAIAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º52’36,26’’ LAtItUdE: 12º56’33,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE (mInErAçÃo) dE UmA JAzIdA dE ArEIA E cAscALHo
LocALIzAdA nA cHÁcArA rEcAnto dAs PALmEIrAs, dnPm 
ProcEsso 864.011/2017 dE 23/01/2017.nAs
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAtItUdE 12º56’36,03’ LonGItUdE 
46º52’32,34’ nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE ArrAIAs.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2018
ProcEsso nº: 2043-2015-m
LIcEnçA nº: 4043-2017
rEQUErEntE: GYncArGAs
cPf/cnPJ: 17126865000100
mUnIcÍPIo: GoIÂnIA-Go
coordEnAdAs: LonGItUdE: 16º39’59,36’’ LAtItUdE: 49º12’21,26’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE PISCICULTURA - 
DDP - 99

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2017
ProcEsso nº: 2096-2017-m
LIcEnçA nº: 4026-2017
rEQUErEntE: JoAo rAmos do nAscImEnto
cPf/cnPJ: 24855294349
mUnIcÍPIo: sAntA tErEzInHA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º41’48,8’’ LAtItUdE: 6º26’19,69’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto 
AmbIEntAL PArA AtIVIdAdE dE PIscIcULtUrA Em 10
VIVEIros EscAVAdos com 1,0HA dE LÂmInA d’ÁGUA PArA 
ProdUçÃo dE mAtrInXÃ E tAmbAQUI nA cHÁcArA
nossA sEnHorA APArEcIdA, LocALIzAdA no mUnIcÍPIo dE 
sAntA tErEzInHA do tocAntIns - to. EssA
dIsPEnsA É VÁLIdA dEsdE QUE AcomPAnHAdA dA dEVIdA 
oUtorGA dE Uso dA ÁGUA.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2021
ProcEsso nº: 2714-2017-m
LIcEnçA nº: 3887-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE bUrItI do tocAntIns
cPf/cnPJ: 25061722000187
mUnIcÍPIo: bUrItI do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’18,9’’ LAtItUdE: 5º19’9,64’’
obJEtIVo: JAzIdA dE cAscALHo Em UmA ÁrEA Em zonA rUrAL, 
ÁrEA dE 10HA, ProPrIEdAdE dEnomInAdA cAntInHo do cÉU, 
tEndo como ProPrIEtÁrIo A PrEfEItUrA mUnIcIPAL dEbUrItI 
do tocAntIns/to, no mUnIcÍPIo dE bUrItI
do tocAntIns/to, coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 5º19’9,64”-
48º12’18,9”.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2020
ProcEsso nº: 2009-2017-m
LIcEnçA nº: 3873-2017
rEQUErEntE: sÃo PAULo trEs LocAçÃo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17080732000131
mUnIcÍPIo: tUPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 8º24’1,06’’ LAtItUdE: 48º7’47,19’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
tUPIrAtIns - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2021
ProcEsso nº: 2941-2002
LIcEnçA nº: 3662-2017
rEQUErEntE: rodA mAIs rEnoVAdorA dE PnEUs LtdA
cPf/cnPJ: 02791002000171
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AtEstA A LIcEnçA dE 
oPErAçÃo - Lo do EmPrEEndImEnto rodA mAIs rEnoVAdorA
dE PnEUs LtdA - EPP - rEcAPAGEm rodA mAIs, InsErIdA no 
GrUPo IndÚstrIA QUE tEm como AtIVIdAdE PrIncIPAL A 
rEcAPAGEm dE PnEUs, LocALIzAdA nA cIdAdE dE GUrUPI - to 
nA rUA Um, s/n°, LotEs 03 E 04, QUAdrA 06. cEP: 77423-090.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2019
ProcEsso nº: 2868-2016-m
LIcEnçA nº: 3773-2017
rEQUErEntE: EVI dE PAULA E soUsA
cPf/cnPJ: 06605222253
mUnIcÍPIo: ArrAIAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º56’22,44’’ LAtItUdE: 12º57’2,27’’
obJEtIVo: LP: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE sUInocULtUrA no sIstEmA EXtEnsIVo PArA 60
AnImAIs, sEndo 13 mAtrIzEs, no mUnIcÍPIo dE ArrAIAs - to.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2018
ProcEsso nº: 2636-2017-m
LIcEnçA nº: 3795-2017
rEQUErEntE: VAndErLEY rodrIGUEs dE ALmEIdA
cPf/cnPJ: 41429133104
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 7º57’0,54’’ LAtItUdE: 48º23’2,4’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dE 2300 m (doIs 
mIL E trEzEntos mEtros) dE rEdE dE dIstrIbUIçÃo rUrAL
dE 19,9 KV dE tEnsÃo, E doIs trAnsformAdorEs dE 25 KVA 
dE PotÊncIA nAs fAzEndAs rIbEIrÃo dAs LAJEs E montrEAL, 
zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE coLInAs do tocAntIns, nAs 
coordEnAdAs 7°57’57.30”s 48°24’35.70”o
E; 7°57’49.19”s, 48°24’28.08”o. rEQUErIdA PELo sEnHor 
VAndErLEY rodrIGUEs dE ALmEIdA, cPf: 41429133104.
obs: InstALAr A rEdE conformE ProJEto sUbmEtIdo A EstE 
InstItUto E nÃo sUPrImIr A VEGEtAçÃo nAtIVA, APP oU ÁrEA 
dE rEsErVA LEGAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2020
ProcEsso nº: 570-2001
LIcEnçA nº: 3739-2017
rEQUErEntE: mEdEIros comErcIo VArEJIstA dE combUstIVEL
cPf/cnPJ: 03775225000108
mUnIcÍPIo: PArAÍso do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
comErcIo VArEJIstA dE combUstÍVEL, no EmPrEEndImEnto
dEnomInAdo AUto Posto PArAÍso, LocALIzAdo no mUnIcÍPIo 
dE PArAÍso do tocAntIns - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2018
ProcEsso nº: 2482-2017-m
LIcEnçA nº: 3686-2017
rEQUErEntE: soLtEnGE nortE EIrELI - mE AGUIAs do 
cErrAdo cPf/cnPJ: 02615099000161
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE do EmPrEEndImEnto 
PArA A AtIVIdAdE dE coLEtA, trAnsbordo dE rEsÍdUos
PErIGosos
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2019
ProcEsso nº: 3564-2017-m
LIcEnçA nº: 3935-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º51’1,45’’ LAtItUdE: 12º35’7,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) nA 
fAzEndA
boA JEsUs, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 191165,930
E/8610273,556 s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2020
ProcEsso nº: 603-2015-m
LIcEnçA nº: 3858-2017
rEQUErEntE: JoÃo tAVArEs nEto
cPf/cnPJ: 09535012134
mUnIcÍPIo: GoIAnortE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º59’20,38’’ LAtItUdE: 8º55’56,83’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em 128,7257HA PArA crIA/rEcrIA dE GAdo dA 
rAçA nELorE Por sIstEmA sEmI-IntEnsIVo, no mUnIcÍPIo dE 
GoIAnortE - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/09/2022
ProcEsso nº: 1035-2017-m
LIcEnçA nº: 3639-2017
rEQUErEntE: GILbErto mAzzALI E oUtrA
cPf/cnPJ: 72185163868
mUnIcÍPIo: fIGUEIrÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º13’27,47’’ LAtItUdE: 12º12’20,33’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o AtIVIdAdE dE crIAçÃo dE GAdo 
(boVInocULtUrA), sob o sIstEmA dE confInAmEnto do GAdo 
EntrE os mEsEs dE: AbrIL A JUnHo E JULHo A sEtEmbro.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2018
ProcEsso nº: 3459-2017-m
LIcEnçA nº: 3964-2017
rEQUErEntE: GILVAn GomEs bArros
cPf/cnPJ: 21059187434
mUnIcÍPIo: sÍtIo noVo do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º37’38,48’’ LAtItUdE: 5º36’14,59’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo PArA constrUçÃo dE 
doIs rAmAIs dE EnErGIA ELÉtrIcA rUrAL dE 13,8 KV, sEndo 
Um trEcHo com EXtEnsÃo dE 1.772,00m E oUtro dE 10,00m, 
com Um totAL dE 1.782,00m. E InstALAçÃo dE 02(doIs) Postos 
dE trAnsformAdor dE 112,5KVA/13,8KV. LocAL dA InstALAçÃo 
fAzEndA PAntAnAL, zonA
rUrAL, mUnIcÍPIo dE sÍtIo noVo do tocAntIns - to. nAs 
sEGUIntEs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm: LonGItUdE: 
209096 E LAtItUdE: 9380016

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2020
ProcEsso nº: 3616-2009
LIcEnçA nº: 3966-2017
rEQUErEntE: m.J fErrEIrA & ALVEs LtdA
cPf/cnPJ: 02471448000623
mUnIcÍPIo: bAndEIrAntEs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º34’36,79’’ LAtItUdE: 7º45’44,22’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE Posto dE combUstIVEL, com cAPAcIdAdE totAL dE 
ArmAzEnAmEnto dE 30.000L, constItUÍdo dE 2 tAnQUEs dE 
15.000L, sEndo Um tAnQUE dE dIEsEL E o oUtro
bIPArtIdo PArA GAsoLInA E dIEsEL.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2018
ProcEsso nº: 1205-2011
LIcEnçA nº: 3635-2017
rEQUErEntE: cAmPELo E sAntos LtdA
cPf/cnPJ: 09421022000108
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo A EmPrEsA cAmPELo E sAntos LtdA A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2018
ProcEsso nº: 3433-2017-m
LIcEnçA nº: 3943-2017
rEQUErEntE: cAIo montEIro dE bArros fUrLAn dE ALmEIdA
cPf/cnPJ: 31373970812
mUnIcÍPIo: crIstALÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º24’29,14’’ LAtItUdE: 10º34’24,01’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo PArA constrUçÃo dE 
1.405,00m dE rEdE dE EnErGIA ELÉtrIcA rdr 19,9KV. LocAL
dA InstALAçÃo fAzEndA AroEIrA, zonA rUrAL, mUnIcÍPIo 
dE crIstALÂndIA - to. nAs sEGUIntEs coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs: LonGItUdE: 49°24’12,47”. E LAtItUdE : 10°34’24,96”.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2019
ProcEsso nº: 1644-2016-m
LIcEnçA nº: 3882-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE AnGIco
cPf/cnPJ: 25064098000171
mUnIcÍPIo: AnGIco-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º56’5,68’’ LAtItUdE: 6º27’22,23’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo ArEA dE EmPrEstImo)
LocALIzAdA nA cHÁcArA sAnto AntÔnIo PoVoAdo sErrA 
GrAndE nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LonGItUdE 
47°56’5,68’ LAtItUdE 06°27’22,23’ PArA APLIcAçÃo nAs obrAs do 
mUnIcÍPIo dE AnGIco, com ÁrEA dE LAVrA dE 2,00 HA

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 19/10/2017
VEncImEnto: 19/10/2019
ProcEsso nº: 2041-2008
LIcEnçA nº: 3912-2017
rEQUErEntE: EVErton LEomAr KLAUs
cPf/cnPJ: 76690890910
mUnIcÍPIo: GoIAnortE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º13’50,64’’ LAtItUdE: 8º55’26,93’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA PArA 
A AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA dE PEQUEno PortE
dEsEnVoLVIdA nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL Em UmA ÁrEA 
dE 76,46 HEctArEs.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 06/10/2017
VEncImEnto: 06/10/2018
ProcEsso nº: 4673-2010
LIcEnçA nº: 3727-2017
rEQUErEntE: t A frAGA
cPf/cnPJ: 08436345000102
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º18’46,91’’ LAtItUdE: 10º11’13,74’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.
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EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2020
ProcEsso nº: 4165-2013-m
LIcEnçA nº: 4017-2017
rEQUErEntE: GEomInAs mInErAçÕEs LtdA
cPf/cnPJ: 11979744000116
mUnIcÍPIo: nAtIVIdAdE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º40’56,0’’ LAtItUdE: 11º39’0,1’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE PIscIcULtUrA Em 02 VIVEIros EscAVAdos com 12,2836HA
dE LÂmInA d’ÁGUA PArA cULtIVo dE PIAU, tAmbAcÚ E tAmbAQUI, 
no mUnIcÍPIo dE nAtIVIdAdE - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2020
ProcEsso nº: 3095-2017-m
LIcEnçA nº: 3649-2017
rEQUErEntE: sEcrEtArIA dA AGrIcULtUrA, dA PEcUArIA E do 
dEsEnVoLVImEnto AGrArIo
cPf/cnPJ: 25089137000195
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º44’0,08’’ LAtItUdE: 9º52’45,12’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mAtAdoUro - frIGorIfIco.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2020
ProcEsso nº: 1880-2017-m
LIcEnçA nº: 3641-2017
rEQUErEntE: cooPErAtIVA frIsIA
cPf/cnPJ: 76107770003115
mUnIcÍPIo: PArAÍso do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º46’16,3’’ LAtItUdE: 10º11’18,49’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE ArmAzEnAmEnto E comÉrcIo dE AGrotÓXIcos E 
fErtILIzAntEs, com ÁrEA constrUÍdA dE 1200 m², no 
mUnIcÍPIo dE PArAÍso do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2020
ProcEsso nº: 887-2011
LIcEnçA nº: 3980-2017
rEQUErEntE: PArAIso comÉrcIo dE combUstIVEL LtdA
cPf/cnPJ: 12084954000290
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo:  EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA o 
fUncIonAmEnto do Posto dE combUstÍVEL PArAÍso 
comÉrcIo dE combUstÍVEL LtdA-EPP, LocALIzAdo no 
AEroPorto mUnIcIPAL dE GUrUPI-to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2020
ProcEsso nº: 3775-2015-m
LIcEnçA nº: 4035-2017
rEQUErEntE: VIEIrA E borGEs LtdA - mE
cPf/cnPJ: 12053398000103
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’44,06’’ LAtItUdE: 11º45’29,6’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A LIcEnçA dE oPErAçÃo PArA A 
AtIVIdAdE dE ofIcInA mEcÂnIcA A EmPrEsA VIEIrA E borGEs - mE. 

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 31/10/2017
VEncImEnto: 31/10/2019
ProcEsso nº: 3567-2017-m
LIcEnçA nº: 4088-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º57’6,36’’ LAtItUdE: 12º28’23,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE (sErVIço) UsInA dE AsfALto LocALIzAdA nA fAzEndA
nossA sEnHorA PErP socorro, nAs coordEnAdAs Utm 
179268,267E/8619407,305n. o LocAL trAtA-sE dE Um
cAntEIro dE obrAs do ProcEsso 3735-2014-m QUE EstA 
rEnoVAdA A sUA LIcEnçA.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2021
ProcEsso nº: 4814-2012-m
LIcEnçA nº: 4013-2017
rEQUErEntE: nEsso ImPLEmEntos rodoVIArIos
cPf/cnPJ: 10290891000111
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’28,65’’ LAtItUdE: 7º9’47,49’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA IndÚstrIA nEsso 
ImPLEmEntos rodoVIÁrIos LtdA, AtIVIdAdE dE fAbrIcAçÃo 
dE cAbInEs, cArrocErIAs E rEboQUEs LocALIzAdA Em 
ArAGUAÍnA - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2019
ProcEsso nº: 3094-2017-m
LIcEnçA nº: 3655-2017
rEQUErEntE: sEcrEtArIA dA AGrIcULtUrA, dA PEcUArIA E do 
dEsEnVoLVImEnto AGrArIo
cPf/cnPJ: 25089137000195
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º48’26,2’’ LAtItUdE: 7º59’33,29’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE mAtAdoUro - frIGorIfIco.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2017
ProcEsso nº: 3218-2017-m
LIcEnçA nº: 3755-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE fILAdELfIA
cPf/cnPJ: 00766709000100
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º29’35,35’’ LAtItUdE: 7º20’18,15’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE (obrA 
cIVIL LInEAr) rEcAPEAmEnto dE PAVImEntAçÃo Em VIA
UrbAnA AVEnIdA mAnoEL dEodoro dA fonsEcA. com UmA 
ÁrEA dE 4.97.551,72m² E AtIVIdAdE dE PEQUEno
PortE, no mUnIcÍPIo dE fILAdELfIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2022
ProcEsso nº: 1993-2010
LIcEnçA nº: 3674-2017
rEQUErEntE: Eco brAsIL fLorEstAs s/A
cPf/cnPJ: 08787150000107
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º2’33,9’’ LAtItUdE: 7º48’24,29’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA no bLoco - cArrEtÃo II, com 
ÁrEA dE cULtIVo dE 48,070 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2019
ProcEsso nº: 3775-2015-m
LIcEnçA nº: 4033-2017
rEQUErEntE: VIEIrA E borGEs LtdA - mE
cPf/cnPJ: 12053398000103
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’44,06’’ LAtItUdE: 11º45’29,6’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A LIcEnçA PrÉVIA PArA A AtIVIdAdE 
dE ofIcInA mEcÂnIcA A EmPrEsA VIEIrA E borGEs - mE.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2021
ProcEsso nº: 2482-2017-m
LIcEnçA nº: 3688-2017
rEQUErEntE: soLtEnGE nortE EIrELI - mE AGUIAs do 
cErrAdo cPf/cnPJ: 02615099000161
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo do EmPrEEndImEnto 
PArA A AtIVIdAdE dE coLEtA, trAnsbordo dE rEsÍdUos 
PErIGosos
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EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2020
ProcEsso nº: 1167-2017-m
LIcEnçA nº: 3879-2017
rEQUErEntE: frAncIsco bArtosKEK
cPf/cnPJ: 38890682949
mUnIcÍPIo: dIVInÓPoLIs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º20’48,35’’ LAtItUdE: 9º37’43,59’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE boVInocULtUrA Em 280,7108HA dE ÁrEA dE PAstAGEm 
cULtIVAdA, Por sIstEmA EXtEnsIVo, no mUnIcÍPIo dE 
dIVInÓPoLIs - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/10/2017
VEncImEnto: 06/10/2021
ProcEsso nº: 1505-2017-m
LIcEnçA nº: 3720-2017
rEQUErEntE: mInErAcAo bELo montE
cPf/cnPJ: 18259749000113
mUnIcÍPIo: dIAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º1’2,28’’ LAtItUdE: 11º47’3,47’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE (mInErAçÃo) LocALIzAdA nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo 
dE dIAnoPÓLIs nA fAzEndA nossA sEnHorA APArEcIdA II 
(mAtrIcULA 5651) nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs
LAtItUdE 11º47’34,766’ LonGItUdE 47º01’22,850’, ProcEsso dnPm 
864.043/2017

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2018
ProcEsso nº: 3259-2017-m
LIcEnçA nº: 3779-2017
rEQUErEntE: cÁssIo bELIzÁrIo mAIA
cPf/cnPJ: 02206473135
mUnIcÍPIo: LAGoA dA confUsÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º35’25,0’’ LAtItUdE: 49º46’3,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto 
AmbIEntAL PArA ImPLAntAçÃo dE 50 m dE rdr 34,5 KV, 
com Um trAnsformAdor dE 45 KVA -34,5-380/220V-60Hz, nA 
fAzEndA bArrEIrA, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE LAGoA 
dA confUsÃo - to

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/09/2019
ProcEsso nº: 1035-2017-m
LIcEnçA nº: 3636-2017
rEQUErEntE: GILbErto mAzzALI E oUtrA
cPf/cnPJ: 72185163868
mUnIcÍPIo: fIGUEIrÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º13’27,47’’ LAtItUdE: 12º12’20,33’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o AtIVIdAdE dE crIAçÃo dE GAdo 
(boVInocULtUrA), sob o sIstEmA dE confInAmEnto do GAdo 
EntrE os mEsEs dE: AbrIL A JUnHo E JULHo A sEtEmbro.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 30/10/2017
VEncImEnto: 30/10/2018
ProcEsso nº: 3539-2017-m
LIcEnçA nº: 4064-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE fAtImA
cPf/cnPJ: 00114801000188
mUnIcÍPIo: fÁtImA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE constrUçÃo dE 265 m dE rEdE dE 
dIstrIbUIçÃo dE EnErGIA ELÉtrIcA Em ÁrEA UrbAnA do 
mUnIcÍPIo dE fÁtImA - to, (coordEnAdA InIcIAL: P1 7288080, 
8810053; E fInAL: P2 728054,8810333).

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2017
ProcEsso nº: 3291-2017-m
LIcEnçA nº: 4047-2017
rEQUErEntE: cEnÁcULo EIrILLI
cPf/cnPJ: 20073148000163
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 1º1’0,01’’ LAtItUdE: 1º1’0,01’’
obJEtIVo: constrUçÃo dE LInHA dE trAnsmIssÃo rEdE dE 
EnErGIA ELÉtrIcA com EXtEnsÃo dE 1355m rdr-19,9KV
trAfo 25KVA, obrA LInEAr, PEQUEno PortE, LocALIzAdA nA 
fAzEndA PALmEIrAs LotEAmEnto ÁGUA frIA LotE
11, mUnIcÍPIo dE PALmAs - to, InsErIdA dEntro dA APA sErrA 
do LAJEAdo, “EntrE As coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 
794084,8896910 E 793639,8897389”.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 25/10/2017
VEncImEnto: 25/10/2017
ProcEsso nº: 3727-2017-m
LIcEnçA nº: 3996-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE sItIo noVo do 
tocAntIns
cPf/cnPJ: 00766717000149
mUnIcÍPIo: sÍtIo noVo do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º38’29,5’’ LAtItUdE: 5º36’0,73’’
obJEtIVo: dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto AmbIEntAL EstAdUAL 
PArA AtIVIdAdE dE PAVImEntAdAs oU rEcAPEAdAs dE rUAs 
no mUnIcÍPIo dE sÍtIo noVo do tocAntIns - to com ÁrEA 
dE 26355,02m² E ProcEdImEntos A sAbEr: 1- PAVImEntAçÃo 
noVA: rUAs: rUA A (119,720m), rUA b ( 181,999m), rUA do PArQUE 
(710,934m), rUA
GUAnAbArA(100,700m), rUA cEArÁ tr1 (30,035m), rUA cEArÁ tr2 
(230,373m), E rUA cEArÁ tr3 ( 35,000m) com ÁrEA totAL1.408,76m; 
2- rEcAPEAmEnto sobrE AsfALto: rUA cEArÁ (426,50m), rUA 
noVA (301,00m),rUA
AmAzonAs (210,40m), rUA H ( 319,90m), rUA c (62,50m), rUA PArÁ 
(67,40m), rUA PArÁ (190,90m), rUA GUAnAbArA
(87,00m), rUA GUAnAbArA (102,50m), rUA GUAnAbArA (66,10m ). 
ÁrEA totAL 1834,20m; 3 - rEcAPEAmEnto sobrE
bLoQUEtE: rUA JoÃo corrÊA (305,67m), rUA JoÃo corrÊA 
(68,30m), rUA JoÃo corrÊA (66,60m), rUA JoÃo
corrÊA (75,70m), rUA PIAUÍ (266,88m), rUA PArÁ ( 221,64m) E rUA 
JoÃo fIGUIrEdo (806,53m).

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2020
ProcEsso nº: 3775-2015-m
LIcEnçA nº: 4031-2017
rEQUErEntE: VIEIrA E borGEs LtdA - mE
cPf/cnPJ: 12053398000103
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’44,06’’ LAtItUdE: 11º45’29,6’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A LIcEnçA dE InstALAçÃo PArA A 
AtIVIdAdE dE LAVA A JAto A EmPrEsA VIEIrA E borGEs - mE.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2018
ProcEsso nº: 3305-2017-m
LIcEnçA nº: 3783-2017
rEQUErEntE: AUto Posto IndAIA II EIrELI - mE
cPf/cnPJ: 19404894000103
mUnIcÍPIo: sAntA rItA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º54’3,75’’ LAtItUdE: 10º51’5,86’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A EmIssÃo dA AUtorIzAçÃo 
PArA trAnsPortE dE cArGAs PErIGosAs (AtcP), dA EmPrEsA
AUto Posto IndAIÁ II EIrELI-mE - Posto sAntA rItA, LocALIzAdA 
Em sAntA rItA do tocAntIns - to.
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EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2020
ProcEsso nº: 1268-2017-m
LIcEnçA nº: 4038-2017
rEQUErEntE: mAXbrILHo tIntAs E rEVEstImEntos
cPf/cnPJ: 26240111000169
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º3’5,67’’ LAtItUdE: 11º39’11,28’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
IndÚstrIA PArA fAbrIcAçÃo dE tIntAs, VErnIzEs, EsmALtEs 
E LAcAs com ÁrEA totAL constrUÍdA dE 2.808,40m², no 
mUnIcÍPIo dE GUrUPI - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2019
ProcEsso nº: 3562-2017-m
LIcEnçA nº: 3950-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º51’1,45’’ LAtItUdE: 12º35’7,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) nA fAzEndA boA
JEsUs, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 190477,671
E/8607861,563 s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-04.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2020
ProcEsso nº: 3162-2017-m
LIcEnçA nº: 3679-2017
rEQUErEntE: PAULo rodrIGUEs dA sILVA
cPf/cnPJ: 33580146149
mUnIcÍPIo: mArIAnÓPoLIs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º4’38,13’’ LAtItUdE: 9º47’54,32’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
(mInErAçÃo) dE UmA JAzIdA dE ArEIA com 44,61HA, LocALIzAdA 
nA cHÁcArA VItrInI, LotE 102 GLEbA 07, sEGUndA EtAPA do 
LotEAmEnto mArIAnÓPoLIs no mUnIcÍPIo dE dIVInÓPoLIs 
do tocAntIns, nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAtItUdE 
09º47’58,41’s LonGItUdE 49º04’43,10’ o rEQUErImEnto dE 
rEGIstro dE LIcEnçA do dnPm ProcEsso 864.155/2017 dE 
13/07/2017.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 31/10/2017
VEncImEnto: 31/10/2020
ProcEsso nº: 853-2017-m
LIcEnçA nº: 4089-2017
rEQUErEntE: VoIGt E cIA LtdA
cPf/cnPJ: 05365679000136
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º16’32,82’’ LAtItUdE: 12º9’0,8’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA boVInocULtUrA.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2018
ProcEsso nº: 2466-2011
LIcEnçA nº: 3804-2017
rEQUErEntE: dUrVAcY fErrEIrA dE mEnEzEs
cPf/cnPJ: 76637328120
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo o sr. dUrVAcY fErrEIrA dE mEnEzEs A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 20/10/2017
VEncImEnto: 20/10/2018
ProcEsso nº: 3257-2017-m
LIcEnçA nº: 3932-2017
rEQUErEntE: rEGIo AdrIAno ALVEs
cPf/cnPJ: 40303632100
mUnIcÍPIo: crIXÁs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 11º13’10,0’’ LAtItUdE: 49º1’32,0’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo PArA constrUçÃo dE 
1.440,00m dE rEdE dE EnErGIA ELÉtrIcA rdr 19,9KV, com Um
trAfo dE 25KVA-19,9-440/220V-60Hz. LocAL dA InstALAçÃo 
fAzEndA trÊs IrmÃos, zonA rUrAL, mUnIcÍPIo dE crIXÁs do 
tocAntIns - to. nAs sEGUIntEs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs: 
LonGItUdE: 49°11’32”. E LAtItUdE : 11°13’10”.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 30/10/2017
VEncImEnto: 30/10/2018
ProcEsso nº: 1023-2012
LIcEnçA nº: 4067-2017
rEQUErEntE: WILson soUzA fILHo
cPf/cnPJ: 00870636111
mUnIcÍPIo: ArAGUAcEmA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo WILson soUzA fILHo A trAnsPortAr E 
comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs do EstAdo 
do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 30/10/2017
VEncImEnto: 30/10/2020
ProcEsso nº: 377-2017-m
LIcEnçA nº: 4062-2017
rEQUErEntE: WAndEr mArQUEs costA
cPf/cnPJ: 94549761172
mUnIcÍPIo: sUcUPIrA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º46’0,38’’ LAtItUdE: 12º6’0,07’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo PArA A AtIVIdAdE 
dE boVInocULtUrA com PAstAGEm conVEncIonAL Em UmA 
ÁrEA dE 60,3819HA.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2020
ProcEsso nº: 3616-2009
LIcEnçA nº: 3968-2017
rEQUErEntE: m.J fErrEIrA & ALVEs LtdA
cPf/cnPJ: 02471448000623
mUnIcÍPIo: bAndEIrAntEs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º34’36,79’’ LAtItUdE: 7º45’44,22’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto dA AtIVIdAdE 
dE Posto dE combUstIVEL, com cAPAcIdAdE totAL dE 
ArmAzEnAmEnto dE 30.000L, constItUÍdo dE 2 tAnQUEs dE 
15.000L, sEndo Um tAnQUE dE dIEsEL E o oUtro
bIPArtIdo PArA GAsoLInA E dIEsEL.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 31/10/2017
VEncImEnto: 31/10/2018
ProcEsso nº: 3307-2017-m
LIcEnçA nº: 4076-2017
rEQUErEntE:  ItAmAr mArtIns mAcEdo cPf/cnPJ: 
00480346000134
mUnIcÍPIo: EstrEIto-mA
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º26’55,04’’ LAtItUdE: 6º33’27,08’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.
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EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2018
ProcEsso nº: 3292-2017-m
LIcEnçA nº: 3689-2017
rEQUErEntE: A sALEs PErEIrA mE
cPf/cnPJ: 11458892000195
mUnIcÍPIo: cEntEnÁrIo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2020
ProcEsso nº: 2941-2002
LIcEnçA nº: 3661-2017
rEQUErEntE: rodA mAIs rEnoVAdorA dE PnEUs LtdA
cPf/cnPJ: 02791002000171
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AtEstA A LIcEnçA dE 
InstALAçÃo - LI do EmPrEEndImEnto rodA mAIs rEnoVAdorA
dE PnEUs LtdA - EPP - rEcAPAGEm rodA mAIs, InsErIdA no 
GrUPo IndÚstrIA QUE tEm como AtIVIdAdE PrIncIPAL A 
rEcAPAGEm dE PnEUs, LocALIzAdA nA cIdAdE dE GUrUPI - to 
nA rUA Um, s/n°, LotEs 03 E 04, QUAdrA 06, cEP: 77423-090.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2021
ProcEsso nº: 1109-2017-m
LIcEnçA nº: 3669-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE ArAGUAInA
cPf/cnPJ: 01830793000139
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 7º12’0,17’’ LAtItUdE: 48º13’0,17’’
obJEtIVo: LIcEnçA dE InstALAçÃo rEfErEntE À constrUçÃo 
do cEntro dE conVEnçÕEs dE ArAGUAÍnA com ÁrEA totAL 
constrUÍdA dE 5.733,48 m², 39.179,00 m² dE UrbAnIsmo 
ImPLAntAdos Em ÁrEA totAL dE 158.572,79 m², nAs
coordEnAdAs Utm 22m 806.902,83 E/ 9.202.646 s.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2021
ProcEsso nº: 2864-2016-m
LIcEnçA nº: 3765-2017
rEQUErEntE: sEbAstIÃo GILbErto JAcInto dE cArVALHo
cPf/cnPJ: 84219408134
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º29’0,8’’ LAtItUdE: 48º34’49,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE bArrAmEnto (GrUPo obrAs cIVIs nÃo LInEArEs) com 
1,65HA, PArA AbAstEcImEnto dE 15 VIVEIros dE PIscIcULtUrA E 
dEssEdEntAçÃo AnImAL, no mUnIcÍPIo dE Porto nAcIonAL - to. 

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 31/10/2017
VEncImEnto: 31/10/2022
ProcEsso nº: 853-2017-m
LIcEnçA nº: 4092-2017
rEQUErEntE: VoIGt E cIA LtdA
cPf/cnPJ: 05365679000136
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º16’32,82’’ LAtItUdE: 12º9’0,8’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2018
ProcEsso nº: 2204-2016-m
LIcEnçA nº: 3682-2017
rEQUErEntE: J rodrIGUEs fErrEIrA E cIA LtdA
cPf/cnPJ: 37583432000182
mUnIcÍPIo: nAtIVIdAdE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º43’55,88’’ LAtItUdE: 11º42’43,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2019
ProcEsso nº: 2831-2016-m
LIcEnçA nº: 3796-2017
rEQUErEntE: sUzAno PAPEL E cELULosE
cPf/cnPJ: 16404287021152
mUnIcÍPIo: dArcInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º50’16,0’’ LAtItUdE: 6º32’36,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto dEstInAdo À EXtrAçÃo dE cAscALHo, Em 
dUAs ÁrEAs dE EXtrAçÃo, totALIzAndo 7.360m², InsErIdAs 
nA fAzEndA mUQUEm, dIVIsA com os mUnIcÍPIos
PALmEIrAs do tocAntIns/to, dArcInoPoLIs/to E sAntA 
tErEzInHA do tocAntIns/to, PArA UtILIzAçÃo
ImEdIAtA nA EXEcUçÃo dos sErVIços dE rEGULArIzAçÃo 
dos tErrEnos, nÃo HAVEndo comErcIALIzAçÃo do mAtErIAL 
EXtrAÍdo.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2017
ProcEsso nº: 3561-2017-m
LIcEnçA nº: 3790-2017
rEQUErEntE: mArcELo mArtIns borbA
cPf/cnPJ: 28238389100
mUnIcÍPIo: dIAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º52’0,52’’ LAtItUdE: 12º13’0,52’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto 
AmbIEntAL dA AtIVIdAdE dE IndÚstrIA (ArmAzEnAmEnto
dE GrÃos 7.047 m³) LocALIzAdo rUA t-62, Qd. 129 LotE 10/11, 
APt°700, sEtor bUEno, nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LAtItUdE 12°13’0,52’’ LonGItUdE 46°52’0,52’’ no mUnIcÍPIo dE 
PontE ALtA do bom JEsUs - to

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2017
ProcEsso nº: 3408-2017-m
LIcEnçA nº: 3756-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE EsPErAntInA
cPf/cnPJ: 25064080000170
mUnIcÍPIo: EsPErAntInA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º57’2,66’’ LAtItUdE: 5º21’20,38’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE (obrA 
cIVIL LInEAr) PAVImEntAçÃo AsfALtIcA Em bLoco
sEXtAVAdo, drEnAGEm PLUVIAL sUPErfIcIAL, mEIo fIo com 
EXtEnsÃo dE 2154,71 E sInALIzAçÃo VIÁrIA, nA rUA
sÃo JoÃo, rUA sAnto InÁcIo doIs, rUA sAnto InÁcIo, rUA 
GEtÚLIo VArGAs, rUA sÃo VIcEntE, rUA
ItAcAIUnAs, rUA PIçArrEIrA E rUA tEotÔnIo sEGUrAdo, nA 
zonA UrbAnA, com UmA ÁrEA dE PAVImEntAçÃo
totAL dE 6707,13m² AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE, no 
mUnIcÍPIo dE EsPErAntInA - to.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 16/10/2017
VEncImEnto: 16/10/2020
ProcEsso nº: 1264-2017-m
LIcEnçA nº: 3814-2017
rEQUErEntE: IndUstrIA E comErcIo dE cArnEs E dErIVAdos 
boI brAsIL LtdA
cPf/cnPJ: 04603630000101
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º8’4,05’’ LAtItUdE: 12º29’43,4’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE bArrAmEnto, do GrUPo dE obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs, PELo rEQUErEntE IndÚstrIA E comÉrcIo dE 
cArnEs E dErIVAdos boI brAsIL LtdA, Em ProPrIEdAdE rUrAL 
dEnomInAdA Por PArtE do LotE 39 do LotEAmEnto LAGEs, 
GLEbA 04, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE ALVorAdA - to, nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAt.: 12°30’1.35”s E LonG.: 49° 
7’59.36”o.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2019
ProcEsso nº: 3562-2017-m
LIcEnçA nº: 3949-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º51’1,45’’ LAtItUdE: 12º35’7,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) nA 
fAzEndA
boA JEsUs, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 190477,671
E/8607861,563 s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-04.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2021
ProcEsso nº: 2831-2016-m
LIcEnçA nº: 3798-2017
rEQUErEntE: sUzAno PAPEL E cELULosE
cPf/cnPJ: 16404287021152
mUnIcÍPIo: dArcInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º50’16,0’’ LAtItUdE: 6º32’36,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo do EmPrEEndImEnto 
dEstInAdo À EXtrAçÃo dE cAscALHo, Em dUAs ÁrEAs
dE EXtrAçÃo, totALIzAndo 7.360m², InsErIdAs nA fAzEndA 
mUQUEm, dIVIsA com os mUnIcÍPIos PALmEIrAs do 
tocAntIns/to, dArcInoPoLIs/to E sAntA tErEzInHA do 
tocAntIns/to, PArA UtILIzAçÃo ImEdIAtA nA EXEcUçÃo dos 
sErVIços dE rEGULArIzAçÃo dos tErrEnos, nÃo HAVEndo 
comErcIALIzAçÃo do mAtErIAL
EXtrAÍdo.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 25/10/2017
VEncImEnto: 25/10/2019
ProcEsso nº: 3801-2017-m
LIcEnçA nº: 4006-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE noVA rosALAndIA
cPf/cnPJ: 24851495000120
mUnIcÍPIo: noVA rosALÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º34’1,0’’ LAtItUdE: 48º54’50,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE (obrA 
cIVIL LInEAr) PAVImEntAçÃo AsfÁLtIcA tIPo
trAtAmEnto sUPErfIcIAL dUPLo - tsd, drEnAGEm sUPErfIcIAL, 
mEIo - fIo com sArJEtA, cALçAmEnto E sInALIzAçÃo dAs 
sEGUIntEs rUAs E AVEnIdAs, rUA trÊs dE mAIo com EXtEnsÃo 
dE 296 m E ÁrEA dE 2.072 m², rUA AmAzonAs com EXtEnsÃo 
111,90 m E ÁrEA dE 783,30 m² E AVEnIdA ArAGUAIA com EXtEnsÃo 
111,90 m E ÁrEA dE 1.790,40 m² zonA UrbAnA, com UmA ÁrEA 
PAVImEntAdA dE 4.266,68 m², AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE, no 
mUnIcÍPIo dE noVA rosALÂndIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2022
ProcEsso nº: 1993-2010
LIcEnçA nº: 3680-2017
rEQUErEntE: Eco brAsIL fLorEstAs s/A
cPf/cnPJ: 08787150000107
mUnIcÍPIo: GoIAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA no bLoco - sÃo JoÃo, com ÁrEA 
dE cULtIVo dE 852,100 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2020
ProcEsso nº: 3089-2017-m
LIcEnçA nº: 3694-2017
rEQUErEntE: sEcrEtArIA dA AGrIcULtUrA, dA PEcUArIA E do 
dEsEnVoLVImEnto AGrArIo
cPf/cnPJ: 25089137000195
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º59’20,9’’ LAtItUdE: 6º50’45,73’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
frIGorIfIco - mAtAdoUro.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2022
ProcEsso nº: 603-2015-m
LIcEnçA nº: 3860-2017
rEQUErEntE: JoÃo tAVArEs nEto
cPf/cnPJ: 09535012134
mUnIcÍPIo: GoIAnortE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º59’20,38’’ LAtItUdE: 8º55’56,83’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em 128,7257HA PArA crIA/rEcrIA dE GAdo dA
rAçA nELorE Por sIstEmA sEmI-IntEnsIVo, no mUnIcÍPIo dE 
GoIAnortE - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2021
ProcEsso nº: 1644-2016-m
LIcEnçA nº: 3884-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE AnGIco
cPf/cnPJ: 25064098000171
mUnIcÍPIo: AnGIco-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º56’5,68’’ LAtItUdE: 6º27’22,23’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo ÁrEA dE EmPrEstImo)
LocALIzAdA nA cHÁcArA sAnto AntÔnIo PoVoAdo sErrA 
GrAndE nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs
LonGItUdE 47°56’5,68’ LAtItUdE 06°27’22,23’ PArA APLIcAçÃo nAs 
obrAs do mUnIcÍPIo dE AnGIco, com ÁrEA dE LAVrA dE 2,00 HA

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2019
ProcEsso nº: 3095-2017-m
LIcEnçA nº: 3648-2017
rEQUErEntE: sEcrEtArIA dA AGrIcULtUrA, dA PEcUArIA E do 
dEsEnVoLVImEnto AGrArIo
cPf/cnPJ: 25089137000195
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º44’0,08’’ LAtItUdE: 9º52’45,12’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE mAtAdoUro - frIGorIfIco.
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EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2018
ProcEsso nº: 1933-2017-m
LIcEnçA nº: 3782-2017
rEQUErEntE: sIoLIno PErEIrA dA sILVA
cPf/cnPJ: 19861532234
mUnIcÍPIo: noVA oLIndA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º26’2,64’’ LAtItUdE: 7º43’44,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dE 10200 m (mIL 
E VIntE mEtros) dE rEdE dE dIstrIbUIçÃo rUrAL dE 19,9 KV
dE tEnsÃo, E Um trAnsformAdor dE 15 KVA dE PotÊncIA nA 
cHÁcArA dIVIno PAI EtErno, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE 
noVA oLIndA-to, nAs coordEnAdAs 7°44’0.12”s, 48°26’10.41”o 
. ProPrIEdAdE do sEnHor sIoLIno
PErEIrA dA sILVA, cPf: 19861532234.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 20/10/2017
VEncImEnto: 20/10/2019
ProcEsso nº: 912-2017-m
LIcEnçA nº: 3919-2017
rEQUErEntE: JoAo GAsPArEtto
cPf/cnPJ: 56355556915
mUnIcÍPIo: LAGoA dA confUsÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º43’40,76’’ LAtItUdE: 10º48’42,87’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA Em UmA ÁrEA dE 30,1735HA

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2019
ProcEsso nº: 702-2017-m
LIcEnçA nº: 3664-2017
rEQUErEntE: JosE JorGE WAcHEd nEto
cPf/cnPJ: 01551422832
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º57’12,16’’ LAtItUdE: 13º24’25,25’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA dE cortE Em 190HA, no 
mUnIcÍPIo
dE tALIsmÃ - to.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 20/10/2017
VEncImEnto: 20/10/2018
ProcEsso nº: 2838-2017-m
LIcEnçA nº: 3931-2017
rEQUErEntE: rUI mArtIns GUImArAEs
cPf/cnPJ: 23569751104
mUnIcÍPIo: LAGoA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º33’56,89’’ LAtItUdE: 10º15’9,98’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo PArA constrUçÃo dE 
555,00m dE rEdE dE EnErGIA ELÉtrIcA rdr 19,9KV, com Um
trAfo dE !5 KVA-440/220V-60Hz. LocAL dA InstALAçÃo fAzEndA 
PrEsEntE dE dEUs, zonA rUrAL, mUnIcÍPIo dE LAGoA do 
tocAntIns - to. nAs sEGUIntEs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs: 
LonGItUdE: 47°33’56,89”. E LAtItUdE : 10°18’9,98”.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2020
ProcEsso nº: 3094-2017-m
LIcEnçA nº: 3656-2017
rEQUErEntE: sEcrEtArIA dA AGrIcULtUrA, dA PEcUArIA E do 
dEsEnVoLVImEnto AGrArIo
cPf/cnPJ: 25089137000195
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º48’26,2’’ LAtItUdE: 7º59’33,29’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mAtAdoUro - frIGorIfIco.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2018
ProcEsso nº: 3406-2017-m
LIcEnçA nº: 3748-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE AUGUstInoPoLIs
cPf/cnPJ: 00237206000130
mUnIcÍPIo: AUGUstInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’38,32’’ LAtItUdE: 5º28’26,34’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo dE PAVImEntAçÃo dE 
VIAs UrbAnAs Em bLoQUEtE sEXtAVAdo dE concrEto, com 
drEnAGEm PLUVIAL E sInALIzAçÃo VIÁrIA. sItUA-sE nAs rUAs 
(mArIA PErEIrA brIto, cArIoLAndo frAncIsco
dE soUzA, EdIVALdo dE PAULo, JoÃo LoPEs PErEIrA, EVA 
cArrEIro noGUEIrA, EVA cArrEIro noGUEIrA E cEArÁ). zonA 
UrbAnA, mUnIcÍPIo dE AUGUstInÓPoLIs - to. ÁrEA totAL do 
EmPrEEndImEnto 8.323,90m² E comPrImEnto totAL do mEIo-
fIo 2.420,70 . nAs sEGUIntEs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Em 
GrAUs: LonGItUdE 47°53’38,32” E LAtItUdE 5°28’26,34”.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2018
ProcEsso nº: 3412-2017-m
LIcEnçA nº: 3761-2017
rEQUErEntE: tErEzInHA rIbEIro PontEs - mE
cPf/cnPJ: 02593374000193
mUnIcÍPIo: ArAGUAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º7’0,28’’ LAtItUdE: 5º39’0,04’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE PrEstAdorA dE sErVIços (comÉrcIo 
VArEJIstA) LocALIzAdA nA rUA fLorIAno PEIXoto nº 579, zonA 
UrbAnA do mUnIcÍPIo dE ArAGUAtIns - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2021
ProcEsso nº: 3458-2002
LIcEnçA nº: 3792-2017
rEQUErEntE: PHYsIcAL EXtrAçÃo, IndUstrIA E comErcIo 
dE mInErIos
cPf/cnPJ: 05089475000110
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º0’2,06’’ LAtItUdE: 7º24’58,38’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo E bEnEfIcIAmEnto dE bAsALto)
LocALIzAdA nA rodoVIA to-222, Km 30 EstrAdA EntrE 
ArAGUAInA E fILAdÉLfIA bArrArIA, nA zonA rUrAL do 
mUnIcÍPIo dE fILAdÉLfIA nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LonGItUdE 48°00’02,48’ E LAtItUdE 07°24’58,25’ com ÁrEA dE 
LAVrA dE 49,03 HA do ProcEsso dnPm nº 864039/2009 rEGImE 
dE LAVrA com GUIA dE UtILIzAçÃo.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 17/10/2017
VEncImEnto: 17/10/2020
ProcEsso nº: 1985-2015-m
LIcEnçA nº: 3854-2017
rEQUErEntE: sÃo PAULo trEs LocAçÃo dE torrEs LtdA
cPf/cnPJ: 17080732000131
mUnIcÍPIo: sILVAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º17’5,64’’ LAtItUdE: 11º14’0,8’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
sILVAnÓPoLIs - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2020
ProcEsso nº: 3187-2017-m
LIcEnçA nº: 3652-2017
rEQUErEntE: sEcrEtArIA dA AGrIcULtUrA, dA PEcUArIA E do 
dEsEnVoLVImEnto AGrArIo
cPf/cnPJ: 25089137000195
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º6’54,06’’ LAtItUdE: 7º39’38,4’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mAtAdoUro - frIGorIfIco.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2019
ProcEsso nº: 1268-2017-m
LIcEnçA nº: 4037-2017
rEQUErEntE: mAXbrILHo tIntAs E rEVEstImEntos
cPf/cnPJ: 26240111000169
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º3’5,67’’ LAtItUdE: 11º39’11,28’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE IndÚstrIA PArA fAbrIcAçÃo dE tIntAs, VErnIzEs, 
EsmALtEs E LAcAs com ÁrEA totAL constrUÍdA dE 2.808,40m², 
no mUnIcÍPIo dE GUrUPI - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/10/2017
VEncImEnto: 24/10/2020
ProcEsso nº: 2281-2013-m
LIcEnçA nº: 3975-2017
rEQUErEntE: JUJU LAVA-JAto
cPf/cnPJ: 17717222000122
mUnIcÍPIo: tALIsmÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º5’43,1’’ LAtItUdE: 12º48’26,19’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE LAVA-
JAto, LocALIzAdo nA AVEnIdA rIo ArAGUAIA, s/n, Qd. 58, Lt. 08, 
no mUnIcÍPIo dE tALIsmÃ - to, coordEnAdAs 49º05’43.54”o E 
12º48’25.54”s. dEsEnVoLVIdA PELo
EmPrEEndEdor JoVInAL bIsPo dos sAntos.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2019
ProcEsso nº: 559-2017-m
LIcEnçA nº: 3874-2017
rEQUErEntE: EPAmInondAs AndrAdE dA motA
cPf/cnPJ: 02901374115
mUnIcÍPIo: LAVAndEIrA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º33’23,0’’ LAtItUdE: 12º45’0,35’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA Por mÉtodo dE 
AsPErsÃo
dE mÉdIo PortE Em UmA ÁrEA dE 149,02 HEctArEs dIstrIbUÍdA 
Em doIs PIVÔs dE IrrIGAçÃo.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 17/10/2017
VEncImEnto: 17/10/2018
ProcEsso nº: 3414-2017-m
LIcEnçA nº: 3826-2017
rEQUErEntE: AGIcE fErrEIrA motA cIA LtdA - mE
cPf/cnPJ: 02602397000117
mUnIcÍPIo: ArAGUAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º7’0,28’’ LAtItUdE: 5º39’0,04’’
obJEtIVo: EstE Ato dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto AmbIEntAL A 
AtIVIdAdE dE comErcIo VArEJIstA dE mErcAdorIAs
dIVErsAs, no EstAbELEcImEnto dEnomInAdo comErcIAL 
motA, LocALIzAdo nA rUA fLorIAno PEIXoto, no mUnIcÍPIo 
dE ArAGUAtIns - to.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2018
ProcEsso nº: 3495-2017-m
LIcEnçA nº: 3867-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE noVA rosALAndIA
cPf/cnPJ: 24851495000120
mUnIcÍPIo: noVA rosALÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º56’8,53’’ LAtItUdE: 48º91’14,1’’
obJEtIVo: constrUçÃo dE fEIrA cobErtA Em EstrUtUrA 
dE concrEto ArmAdo E cobErtUrA mEtÁLIcA, LocALIzAdA
nA rUA 22 dE AbrIL, Qd. 34 LotEs 15 E 16, mUnIcÍPIo dE noVA 
rosALÂndIA, com ÁrEA dEstInAdA A constrUçÃo
dE 525m².

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 27/10/2017
VEncImEnto: 27/10/2021
ProcEsso nº: 1268-2017-m
LIcEnçA nº: 4039-2017
rEQUErEntE: mAXbrILHo tIntAs E rEVEstImEntos
cPf/cnPJ: 26240111000169
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º3’5,67’’ LAtItUdE: 11º39’11,28’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
IndÚstrIA PArA fAbrIcAçÃo dE tIntAs, VErnIzEs, EsmALtEs 
E LAcAs com ÁrEA totAL constrUÍdA dE 2.808,40m², no 
mUnIcÍPIo dE GUrUPI - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2018
ProcEsso nº: 2810-2014-m
LIcEnçA nº: 3644-2017
rEQUErEntE: AntonIo ArAUJo fErrEIrA
cPf/cnPJ: 34878912120
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo AntonIo ArAUJo fErrEIrA A trAnsPortAr 
E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs do EstAdo 
do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2019
ProcEsso nº: 3775-2015-m
LIcEnçA nº: 4030-2017
rEQUErEntE: VIEIrA E borGEs LtdA - mE
cPf/cnPJ: 12053398000103
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’44,06’’ LAtItUdE: 11º45’29,6’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A LIcEnçA PrÉVIA PArA A AtIVIdAdE 
dE LAVA A JAto A EmPrEsA VIEIrA E borGEs - mE.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 20/10/2017
VEncImEnto: 20/10/2017
ProcEsso nº: 3640-2017-m
LIcEnçA nº: 3929-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º59’0,09’’ LAtItUdE: 12º26’0,09’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo E oPErAçÃo dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE ArEIA) com UmA ÁrEA 
dE 0,654 HÁ, LocALIzAdA no LEIto do rIo sÃo mIGUEL, nA zonA 
rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 22L 175.274,97 E/ 8623.385,64 
s PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2019
ProcEsso nº: 2831-2016-m
LIcEnçA nº: 3797-2017
rEQUErEntE: sUzAno PAPEL E cELULosE
cPf/cnPJ: 16404287021152
mUnIcÍPIo: dArcInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º50’16,0’’ LAtItUdE: 6º32’36,0’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto dEstInAdo À EXtrAçÃo dE cAscALHo, Em 
dUAs ÁrEAs
dE EXtrAçÃo, totALIzAndo 7.360m², InsErIdAs nA fAzEndA 
mUQUEm, dIVIsA com os mUnIcÍPIos PALmEIrAs do 
tocAntIns/to, dArcInoPoLIs/to E sAntA tErEzInHA do 
tocAntIns/to, PArA UtILIzAçÃo ImEdIAtA nA EXEcUçÃo dos 
sErVIços dE rEGULArIzAçÃo dos tErrEnos, nÃo HAVEndo 
comErcIALIzAçÃo do mAtErIAL
EXtrAÍdo.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 17/10/2017
VEncImEnto: 17/10/2018
ProcEsso nº: 2714-2017-m
LIcEnçA nº: 3833-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE bUrItI do tocAntIns
cPf/cnPJ: 25061722000187
mUnIcÍPIo: bUrItI do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’18,9’’ LAtItUdE: 5º19’9,64’’
obJEtIVo: JAzIdA dE cAscALHo Em UmA ÁrEA Em zonA rUrAL, 
ÁrEA dE 10HA, ProPrIEdAdE dEnomInAdA cAntInHo do cÉU, 
tEndo como ProPrIEtÁrIo A PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE bUrItI 
do tocAntIns/to, no mUnIcÍPIo dE bUrItI
do tocAntIns/to, coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 5º19’9,64”-
48º12’18,9”.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 17/10/2017
VEncImEnto: 17/10/2018
ProcEsso nº: 1224-2011
LIcEnçA nº: 3842-2017
rEQUErEntE: dAzInHA VIEIrA LoPo
cPf/cnPJ: 00802827179
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo dAzInHA VIEIrA LoPo A trAnsPortAr E 
comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs do EstAdo 
do tocAntIns.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 25/10/2017
VEncImEnto: 25/10/2018
ProcEsso nº: 3458-2017-m
LIcEnçA nº: 3991-2017
rEQUErEntE: EVALdo EnEIdE APArEcIdo dA sILVA
cPf/cnPJ: 44903138100
mUnIcÍPIo: dIAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 30º0’0,0’’ LAtItUdE: 87º0’0,0’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo PArA constrUçÃo dE 
Um rAmAL dE EnErGIA ELÉtrIcA rUrAL dE 19,9 KV, sEndo Um 
trEcHo com EXtEnsÃo dE 295,00m. LocAL dA InstALAçÃo 
fAzEndA bEIrA d’ÁGUA, zonA rUrAL, mUnIcÍPIo
dE dIAnÓPoLIs - to. nAs sEGUIntEs coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs Utm: LonGItUdE: 308115 E LAtItUdE: 8711551

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2019
ProcEsso nº: 603-2015-m
LIcEnçA nº: 3857-2017
rEQUErEntE: JoÃo tAVArEs nEto
cPf/cnPJ: 09535012134
mUnIcÍPIo: GoIAnortE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º59’20,38’’ LAtItUdE: 8º55’56,83’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em 128,7257HA PArA crIA/rEcrIA
dE GAdo dA rAçA nELorE Por sIstEmA sEmI-IntEnsIVo, no 
mUnIcÍPIo dE GoIAnortE - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2022
ProcEsso nº: 1993-2010
LIcEnçA nº: 3691-2017
rEQUErEntE: Eco brAsIL fLorEstAs s/A
cPf/cnPJ: 08787150000107
mUnIcÍPIo: GoIAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º44’46,0’’ LAtItUdE: 7º56’16,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA no bLoco - QUEbrAdA, com 
ÁrEA dE cULtIVo dE 576,280 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2020
ProcEsso nº: 3775-2015-m
LIcEnçA nº: 4034-2017
rEQUErEntE: VIEIrA E borGEs LtdA - mE
cPf/cnPJ: 12053398000103
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’44,06’’ LAtItUdE: 11º45’29,6’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A LIcEnçA dE InstALAçÃo PArA A 
AtIVIdAdE dE ofIcInA mEcÂnIcA A EmPrEsA VIEIrA E borGEs - mE. 

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2020
ProcEsso nº: 1380-2017-m
LIcEnçA nº: 3768-2017
rEQUErEntE: ALEX bArtos mAtos
cPf/cnPJ: 95326081172
mUnIcÍPIo: Porto ALEGrE do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º3’32,77’’ LAtItUdE: 11º37’53,55’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo PArA A AtIVIdAdE 
dE boVInocULtUrA com ÁrEA dE PAstAGEm dE 110,0068HA
(220 cAbEçA dE GAdo).

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2022
ProcEsso nº: 1993-2010
LIcEnçA nº: 3683-2017
rEQUErEntE: Eco brAsIL fLorEstAs s/A
cPf/cnPJ: 08787150000107
mUnIcÍPIo: GoIAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE sILVIcULtUrA no bLoco - tALIsmÃ, com ÁrEA 
dE cULtIVo dE 1.576,160 HEctArEs.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2019
ProcEsso nº: 3383-2017-m
LIcEnçA nº: 3780-2017
rEQUErEntE: J A cArVoArIA
cPf/cnPJ: 27988853000130
mUnIcÍPIo: AnAnÁs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º28’5,6’’ LAtItUdE: 7º43’35,92’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto (IndÚstrIA/cArVoArIA), LocALIzAdo nA 
zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE AnAnÁs - to, com 120 fornos E 
UmA ProdUçÃo dE cArVÃo dIÁrIA EstImAdA dE 453,60
mdc (mEtros dE cArVÃo VEGEtAL) no PErÍodo sEco E UmA 
ProdUçÃo dE cArVÃo dIÁrIA EstImAdA dE 340,20
mdc (mEtros dE cArVÃo VEGEtAL) no PErÍodo cHUVoso.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2018
ProcEsso nº: 3410-2017-m
LIcEnçA nº: 3754-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE bUrItI do tocAntIns
cPf/cnPJ: 25061722000187
mUnIcÍPIo: bUrItI do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’18,9’’ LAtItUdE: 5º19’0,9’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo E PAVImEntAçÃo dE 
VIAs UrbAnAs Em bLoQUEtE sEXtAVAdo dE concrEto, com 
drEnAGEm PLUVIAL E sInALIzAçÃo VIÁrIA. sItUA-sE nAs rUAs 
(conJUnto moIsEs AVELIno, do AEroPorto E sÃo frAncIsco). 
zonA UrbAnA, mUnIcÍPIo dE bUrItI do tocAntIns - to. ÁrEA 
totAL do EmPrEEndImEnto
2.625,79m² E comPrImEnto totAL do mEIo-fIo 881,42 . 
nAs sEGUIntEs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Em GrAUs: 
LonGItUdE 48°12’18,90” E LAtItUdE 5°19’9,64”.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2019
ProcEsso nº: 3458-2002
LIcEnçA nº: 3802-2017
rEQUErEntE: PHYsIcAL EXtrAçÃo, IndUstrIA E comErcIo 
dE mInErIos
cPf/cnPJ: 05089475000110
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º0’2,06’’ LAtItUdE: 7º24’58,38’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo E bEnEfIcIAmEnto dE 
bAsALto) LocALIzAdA nA rodoVIA to-222, Km 30 EstrAdA 
EntrE ArAGUAInA E fILAdÉLfIA bArrArIA, nA zonA
rUrAL do mUnIcÍPIo dE fILAdÉLfIA nAs coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs LonGItUdE 48°00’02,48’ E LAtItUdE 07°24’58,25’ 
com ÁrEA dE LAVrA dE 49,03 HA do ProcEsso dnPm nº 
864.039/2009 rEGImE dE concEçÃo dE LAVrA.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 23/10/2017
VEncImEnto: 23/10/2018
ProcEsso nº: 3411-2017-m
LIcEnçA nº: 3952-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE bUrItI do tocAntIns
cPf/cnPJ: 25061722000187
mUnIcÍPIo: bUrItI do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’18,9’’ LAtItUdE: 5º19’9,64’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE (obrA 
cIVIL LInEAr) PAVImEntAçÃo bLoco sEXtAVAdos, drEnAGEm 
PLUVIAL sUPErfIcIAL, mEIo fIo com EXtEnsÃo dE 706,38 m E 
sInALIzAçÃo VIÁrIA, nA rUA JosÉ dE AssIs; rUA fUndAçÃo 
sEsP; rUA tAncrEdo nEVEs; rUA sÃo PAULo E rUA GoIÁs 
nA zonA UrbAnA, com UmA ÁrEA dE PAVImEntAçÃo totAL 
dE 2119,13m² AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE, no mUnIcÍPIo dE 
bUrItI- to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 04/10/2017
VEncImEnto: 04/10/2020
ProcEsso nº: 939-2017-m
LIcEnçA nº: 3714-2017
rEQUErEntE: ArGEU PAULo KIscHEL E oUtro
cPf/cnPJ: 22783105004
mUnIcÍPIo: sAntA rItA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º12’34,29’’ LAtItUdE: 10º49’20,22’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL, 
com ÁrEA dE cULtIVo dE 990,00 HEctArEs. obs. A LIcEnçA foI 
rEImPrEssA PArA corrEçÃo
cAdAstrAL.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 18/10/2017
VEncImEnto: 18/10/2019
ProcEsso nº: 1167-2017-m
LIcEnçA nº: 3878-2017
rEQUErEntE: frAncIsco bArtosKEK
cPf/cnPJ: 38890682949
mUnIcÍPIo: dIVInÓPoLIs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º20’48,35’’ LAtItUdE: 9º37’43,59’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em 280,7108HA dE ÁrEA dE 
PAstAGEm cULtIVAdA, Por sIstEmA EXtEnsIVo, no mUnIcÍPIo 
dE dIVInÓPoLIs - to.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 09/10/2017
VEncImEnto: 09/10/2018
ProcEsso nº: 3405-2017-m
LIcEnçA nº: 3742-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE AUGUstInoPoLIs
cPf/cnPJ: 00237206000130
mUnIcÍPIo: AUGUstInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º53’38,32’’ LAtItUdE: 5º28’26,34’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo dE PAVImEntAçÃo dE 
VIAs UrbAnAs Em bLoQUEtE sEXtAVAdo dE concrEto, com 
drEnAGEm PLUVIAL E sInALIzAçÃo VIÁrIA. no bAIrro sÃo 
PEdro: rUAs (cArIoLAndo frAncIsco dE soUzA E brAsIL) E no 
bAIrro sAntA rItA: rUAs (sÃo JosÉ E mArAnHÃo). mUnIcÍPIo 
dE AUGUstInÓPoLIs - to. ÁrEA do tErrEno 2.516,31m² E 
comPrImEnto totAL do mEIo-fIo 778,64m. nAs sEGUIntEs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs
Em GrAUs: LonGItUdE 47°53’38,32” E LAtItUdE 5°29’26,34”

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 30/10/2017
VEncImEnto: 30/10/2018
ProcEsso nº: 3744-2017-m
LIcEnçA nº: 4058-2017
rEQUErEntE: tEmA EnGEnHArIA E LoGÍstIcA LtdA-EPP
cPf/cnPJ: 26743742000109
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 12º28’51,87’’ LAtItUdE: 49º7’16,24’’
obJEtIVo: EstE Ato dIsPEnsA A EmPrEsA tEmA EnGEnHArIA 
E LoGÍstIcA LtdA - EPP do LIcEncIAmEnto AmbIEntAL PArA 
A AtIVIdAdE dE “EscrItÓrIo dE ALUGUEL dE mÁQUInAs dE 
tErrAPLAnAGEm”.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 26/10/2017
VEncImEnto: 26/10/2020
ProcEsso nº: 3775-2015-m
LIcEnçA nº: 4032-2017
rEQUErEntE: VIEIrA E borGEs LtdA - mE
cPf/cnPJ: 12053398000103
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’44,06’’ LAtItUdE: 11º45’29,6’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A LIcEnçA dE oPErAçÃo PArA A 
AtIVIdAdE dE LAVA A JAto A EmPrEsA VIEIrA E borGEs - mE.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/09/2020
ProcEsso nº: 1035-2017-m
LIcEnçA nº: 3638-2017
rEQUErEntE: GILbErto mAzzALI E oUtrA
cPf/cnPJ: 72185163868
mUnIcÍPIo: fIGUEIrÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º13’27,47’’ LAtItUdE: 12º12’20,33’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o AtIVIdAdE dE crIAçÃo dE GAdo 
(boVInocULtUrA), sob o sIstEmA dE confInAmEnto do GAdo 
EntrE os mEsEs dE: AbrIL A JUnHo E JULHo A sEtEmbro.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 30/10/2017
VEncImEnto: 30/10/2021
ProcEsso nº: 377-2017-m
LIcEnçA nº: 4063-2017
rEQUErEntE: WAndEr mArQUEs costA
cPf/cnPJ: 94549761172
mUnIcÍPIo: sUcUPIrA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º46’0,38’’ LAtItUdE: 12º6’0,07’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo do EmPrEEndImEnto 
PArA A AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA com PAstAGEm 
conVEncIonAL Em UmA ÁrEA dE 60,3819HA.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 06/10/2017
VEncImEnto: 06/10/2019
ProcEsso nº: 1505-2017-m
LIcEnçA nº: 3719-2017
rEQUErEntE: mInErAcAo bELo montE
cPf/cnPJ: 18259749000113
mUnIcÍPIo: dIAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º1’2,28’’ LAtItUdE: 11º47’3,47’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE (mInErAçÃo) LocALIzAdA nA zonA rUrAL do 
mUnIcÍPIo dE dIAnoPÓLIs nA fAzEndA nossA sEnHorA 
APArEcIdA II (mAtrIcULA 5651) nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LAtItUdE 11º47’34,766’ LonGItUdE 47º01’22,850’ ProcEsso dnPm 
864.043/2017

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 04/10/2017
VEncImEnto: 04/10/2021
ProcEsso nº: 1596-2017-m
LIcEnçA nº: 3709-2017
rEQUErEntE: UbIrAtAn dE soUzA costA
cPf/cnPJ: 33257698100
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º15’8,62’’ LAtItUdE: 12º29’42,08’’
obJEtIVo: Lo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
AGroPEcUÁrIA dE crIAçÃo dE boVInocULtUrA dE cortE, 
PArA 354 AnImAIs Em 177,0728 HEctArEs dE PAstAGEm, no 
mUnIcÍPIo dE ALVorAdA - to.
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EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 17/10/2017
VEncImEnto: 17/10/2018
ProcEsso nº: 1223-2011
LIcEnçA nº: 3844-2017
rEQUErEntE: EdmILson PErEIrA nUnEs
cPf/cnPJ: 70252556100
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo EdmILson PErEIrA nUnEs A trAnsPortAr 
E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs do EstAdo 
do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2019
ProcEsso nº: 3458-2002
LIcEnçA nº: 3803-2017
rEQUErEntE: PHYsIcAL EXtrAçÃo, IndUstrIA E comErcIo 
dE mInErIos
cPf/cnPJ: 05089475000110
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º0’2,06’’ LAtItUdE: 7º24’58,38’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo E bEnEfIcIAmEnto dE bAsALto)
LocALIzAdA nA rodoVIA to-222, Km 30 EstrAdA EntrE 
ArAGUAInA E fILAdÉLfIA bArrArIA, nA zonA rUrAL do 
mUnIcÍPIo dE fILAdÉLfIA nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LonGItUdE 48°00’02,48’ E LAtItUdE 07°24’58,25’ com ÁrEA dE 
LAVrA dE 49,03 HA do ProcEsso dnPm nº 864.039/2009 rEGImE 
dE concEssÃo LAVrA.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2017
ProcEsso nº: 3231-2017-m
LIcEnçA nº: 3653-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE ALVorAdA
cPf/cnPJ: 01800242000122
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º7’7,54’’ LAtItUdE: 12º27’56,06’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
(obrA cIVIL LInEAr) PAVImEntAçÃo AsfÁLtIcA, drEnAGEm 
sUPErfIcIAL, mEIo - fIo E cALçAdA no sEtor ALVorAdInHA - AV. 
tocAntIns E nAs rUAs; rUA 19, rUA 21, rUA 23
E rUA 25. nA zonA UrbAnA, com UmA ÁrEA totAL dE 4360,71m² 
E 672,08m dE EXtEnsÃo no mUnIcÍPIo dE ALVorAdA-to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 31/10/2017
VEncImEnto: 31/10/2021
ProcEsso nº: 3567-2017-m
LIcEnçA nº: 4093-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º57’6,36’’ LAtItUdE: 12º28’23,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
(sErVIço) UsInA dE AsfALto LocALIzAdA nA fAzEndA nossA
sEnHorA PErP socorro, nAs coordEnAdAs Utm 
179268,267E/8619407,305n. o LocAL trAtA-sE dE Um
cAntEIro dE obrAs do ProcEsso 3735-2014-m QUE EstA 
rEnoVAdA A sUA LIcEnçA.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 30/10/2017
VEncImEnto: 30/10/2018
ProcEsso nº: 3190-2017-m
LIcEnçA nº: 4060-2017
rEQUErEntE: Posto s15 LtdA - mE
cPf/cnPJ: 01382471000174
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’46,63’’ LAtItUdE: 11º43’48,25’’
obJEtIVo: trAnsPortE rodoVIÁrIo dE combUstÍVEIs 
(GAsoLInA, EtAnoL E ÓLEo dIEsEL). A EmPrEsA PossUI 01
cAmInHÃo PLAVA (mXd-2582) E fAz o PErcUrso EntrE GUrUPI 
E Porto nAcIonAL, EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 03/10/2017
VEncImEnto: 03/10/2020
ProcEsso nº: 1109-2017-m
LIcEnçA nº: 3668-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE ArAGUAInA
cPf/cnPJ: 01830793000139
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 7º12’0,17’’ LAtItUdE: 48º13’0,17’’
obJEtIVo: LIcEnçA PrÉVIA rEfErEntE À constrUçÃo do 
cEntro dE conVEnçÕEs dE ArAGUAÍnA com ÁrEA totAL
constrUÍdA dE 5.733,48 m², 39.179,00 m² dE UrbAnIsmo 
ImPLAntAdos Em ÁrEA totAL dE 158.572,79 m², nAs
coordEnAdAs Utm 22m 806.902,83 E/ 9.202.646 s.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 02/10/2017
VEncImEnto: 02/10/2017
ProcEsso nº: 3232-2017-m
LIcEnçA nº: 3654-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE ALVorAdA
cPf/cnPJ: 01800242000122
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º7’52,37’’ LAtItUdE: 12º28’42,46’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
(obrA cIVIL LInEAr) PAVImEntAçÃo AsfALtIcA, drEnAGEm 
sUPErfIcIAL, mEIo - fIo E cALçAdA no sEtor VILA mUtIrÃo 
AVEnIdA VIrGInIA torrEs dE oLIVEIrA E nAs rUAs;
rUA JoÃo fUrtAdo, rUA tAncrEdo nEVEs, rUA PALmAs, rUA 
PAdrE cIcEro E rUA PrEs. mÉdIcI, nA zonA
UrbAnA, com UmA ÁrEA totAL dE 5703,66m² E 950,61m dE 
EXtEnsÃo, AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE, no mUnIcÍPIo dE 
ALVorAdA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 11/10/2017
VEncImEnto: 11/10/2021
ProcEsso nº: 3383-2017-m
LIcEnçA nº: 3793-2017
rEQUErEntE: J A cArVoArIA
cPf/cnPJ: 27988853000130
mUnIcÍPIo: AnAnÁs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º28’5,6’’ LAtItUdE: 7º43’35,92’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
do EmPrEEndImEnto (IndÚstrIA/cArVoArIA), LocALIzAdo nA 
zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE AnAnÁs - to, com 120 fornos E 
UmA ProdUçÃo dE cArVÃo dIÁrIA EstImAdA
dE 453,60 mdc (mEtros dE cArVÃo VEGEtAL) no PErÍodo sEco 
E UmA ProdUçÃo dE cArVÃo dIÁrIA EstImAdA
dE 340,20 mdc (mEtros dE cArVÃo VEGEtAL) no PErÍodo 
cHUVoso.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE PISCICULTURA - 
DDP - 99

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2017
ProcEsso nº: 2866-2016-m
LIcEnçA nº: 3763-2017
rEQUErEntE: sEbAstIÃo GILbErto JAcInto dE cArVALHo
cPf/cnPJ: 84219408134
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º29’0,8’’ LAtItUdE: 48º34’49,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto 
AmbIEntAL PArA AtIVIdAdE dE PIscIcULtUrA Em 15
VIVEIros EscAVAdos com 4,4604HA dE LÂmInA d’ÁGUA PArA 
ProdUçÃo dE cUrImAtÁ, mAtrInXÃ, PAcU, PIrAPItInGA E 
tAmbAQUI, nA fAzEndA bom JEsUs, LocALIzAdA no mUnIcÍPIo 
dE Porto nAcIonAL - to.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/10/2017
VEncImEnto: 10/10/2019
ProcEsso nº: 1380-2017-m
LIcEnçA nº: 3767-2017
rEQUErEntE: ALEX bArtos mAtos
cPf/cnPJ: 95326081172
mUnIcÍPIo: Porto ALEGrE do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º3’32,77’’ LAtItUdE: 11º37’53,55’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA com ÁrEA dE PAstAGEm dE 
110,0068HA (220 cAbEçA dE GAdo).

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 08/11/2017
VEncImEnto: 08/11/2018
ProcEsso nº: 2325-2009
LIcEnçA nº: 4192-2017
rEQUErEntE: mcm - comErcIo dE dErIVAdos dE PEtroLEo 
LtdA
cPf/cnPJ: 97486534000101
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º19’0,52’’ LAtItUdE: 10º12’0,16’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2020
ProcEsso nº: 2741-2017-m
LIcEnçA nº: 4222-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE coLInAs do 
tocAntIns
cPf/cnPJ: 01795483000120
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º28’56,02’’ LAtItUdE: 8º2’45,96’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
PAVImEntAçÃo AsfÁLtIcA nA rUA dArcI GomEs mArInHo no 
mUnIcÍPIo dE coLInAs do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 20/11/2017
VEncImEnto: 20/11/2022
ProcEsso nº: 899-2017-m
LIcEnçA nº: 4393-2017
rEQUErEntE: JosÉ AUGUsto mEnEzEs frEItAs dE cAmPos
cPf/cnPJ: 05129360800
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º24’50,8’’ LAtItUdE: 10º2’36,14’’
obJEtIVo: Lo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE LAzEr E tUrIsmo Em 6.239,85m², nAs coord.: LonG.: 
48°24’50,80”o E LAt.: 10°02’36,14”s no mUnIcÍPIo dE Porto 
nAcIonAL - to;

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2022
ProcEsso nº: 1091-2017-m
LIcEnçA nº: 4426-2017
rEQUErEntE: cLEdIomAr rodrIGUEs
cPf/cnPJ: 38711222115
mUnIcÍPIo: ArAGomInAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA JÁ ImPLAntAdA, no sIstEmA dE mAnEJo
EXtEnsIVo PArA crIA, rEcrIA E EnGordA dE 73 AnImAIs Em 73, 
HEctArEs dE PAstAGEm dA fAzEndA nossA
sEnHorA APArEcIdA no mUnIcÍPIo dE ArAGUAÍnA, nAs 
coordEnAdAs LAtItUdE: 06º44’56,00” LonGItUdE: 48º46’53,30”, 
ProPrIEdAdE do sEnHor cLEdIomAr rodrIGUEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2019
ProcEsso nº: 1773-2015-m
LIcEnçA nº: 4330-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,51’’ LAtItUdE: 8º52’0,18’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 100,00 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 09/11/2021
ProcEsso nº: 3316-2017-m
LIcEnçA nº: 4204-2017
rEQUErEntE: AntonIo cArLos dE oLIVEIrA JoAQUIm
cPf/cnPJ: 19943407972
mUnIcÍPIo: coUto mAGALHÃEs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º11’40,4’’ LAtItUdE: 8º21’47,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE AGroPEcUÁrIA/AGrIcULtUrA Em UmA ÁrEA dE 
575,68 HA com o cULtIVo dE soJA, mILHo E sorGo.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2019
ProcEsso nº: 1795-2015-m
LIcEnçA nº: 4490-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º16’0,95’’ LAtItUdE: 8º4’0,84’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 162,95 HEctArEs com UmA 
mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE AnImAIs Por HEctArE 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2020
ProcEsso nº: 4154-2017-m
LIcEnçA nº: 4332-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE brEJInHo dE nAzArE
cPf/cnPJ: 02884153000174
mUnIcÍPIo: brEJInHo dE nAzArÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º33’51,98’’ LAtItUdE: 11º0’13,2’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA AtIVIdAdE 
dE PArcELAmEnto dE soLo, zonA PrEdomInAntEmEntE 
IndUstrIAL, com 1 LotE rEsIdEncIAL com 1.930,16m², 26 LotEs 
IndUstrIAIs com 71.564,31m², sIstEmA VIÁrIo com 17.539,77m² 
E 3 ÁrEAs VErdEs com 7.014,74m², no mUnIcÍPIo dE brEJInHo 
dE nAzArÉ - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2018
ProcEsso nº: 1823-2015-m
LIcEnçA nº: 4499-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 42º16’32,0’’ LAtItUdE: 7º59’22,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 291,3233 
HEctArEs com UmA mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE 
AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2019
ProcEsso nº: 3146-2017-m
LIcEnçA nº: 4475-2017
rEQUErEntE: PAULo nAoKI nAKAmUrA
cPf/cnPJ: 53573790844
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º7’2,35’’ LAtItUdE: 8º35’4,37’’
obJEtIVo: LP: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em 347,9486 HA, no 
mUnIcÍPIo dE ItAPIrAtIns - to

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 17/11/2017
VEncImEnto: 17/11/2022
ProcEsso nº: 2376-2017-m
LIcEnçA nº: 4361-2017
rEQUErEntE: EGon LorEntz
cPf/cnPJ: 40162419015
mUnIcÍPIo: AbrEULÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º42’24,25’’ LAtItUdE: 9º18’25,48’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
PEcUÁrIA do tIPo boVInocULtUrA Em sIstEmA EXtEnsIVo; A
sEr InstALAdA nA fAzEndA VALE rIco I, zonA rUrAL do 
mUnIcÍPIo dE AbrEULÂndIA - to. PELo rEQUErEntE
EGon LorEntz.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 17/11/2017
VEncImEnto: 17/11/2020
ProcEsso nº: 2376-2017-m
LIcEnçA nº: 4360-2017
rEQUErEntE: EGon LorEntz
cPf/cnPJ: 40162419015
mUnIcÍPIo: AbrEULÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º42’24,25’’ LAtItUdE: 9º18’25,48’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
PEcUÁrIA do tIPo boVInocULtUrA Em sIstEmA EXtEnsIVo;
A sEr InstALAdA nA fAzEndA VALE rIco I, zonA rUrAL do 
mUnIcÍPIo dE AbrEULÂndIA - to. PELo rEQUErEntE
EGon LorEntz.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2019
ProcEsso nº: 900-2017-m
LIcEnçA nº: 4433-2017
rEQUErEntE: sAmUEL nAscImEnto mArQUEs
cPf/cnPJ: 84371358187
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º24’51,79’’ LAtItUdE: 10º2’36,64’’
obJEtIVo: LP: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE LAzEr E tUrIsmo Em 3.337,00m², nAs coord.: 
LonG.: 48°24’51,79”o E LAt.: 10°02’36,64”s no mUnIcÍPIo dE Porto 
nAcIonAL - to;

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2018
ProcEsso nº: 3959-2016-m
LIcEnçA nº: 4305-2017
rEQUErEntE: ozIrEs rIbEIro sILVA
cPf/cnPJ: 58916822149
mUnIcÍPIo: ArAGUAçU-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º32’43,18’’ LAtItUdE: 12º47’30,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE AGroPEcUÁrIA/AGrIcULtUrA IrrIGAdA.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 20/11/2017
VEncImEnto: 20/11/2020
ProcEsso nº: 1041-2017-m
LIcEnçA nº: 4384-2017
rEQUErEntE: GILbErto mAzzALI E oUtrA
cPf/cnPJ: 72185163868
mUnIcÍPIo: fIGUEIrÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º13’27,47’’ LAtItUdE: 12º12’20,33’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA o LIcEncIAmEnto 
PrÉVIo dE Um bArrAmEnto com 3,31 HEctArEs dE LÂmInA 
d’ÁGUA, LocALIzAdo nA fAzEndA GIsAtA, mUnIcÍPIo dE 
fIGUEIroPÓLIs.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 01/11/2017
VEncImEnto: 01/11/2018
ProcEsso nº: 3418-2017-m
LIcEnçA nº: 4111-2017
rEQUErEntE: sP dIstrIbUIdorA
cPf/cnPJ: 01387400002299
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2023
ProcEsso nº: 2741-2017-m
LIcEnçA nº: 4223-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE coLInAs do 
tocAntIns
cPf/cnPJ: 01795483000120
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º28’56,02’’ LAtItUdE: 8º2’45,96’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A InstALAçÃo dA PAVImEntAçÃo 
AsfÁLtIcA nA rUA dArcI GomEs mArInHo no mUnIcÍPIo dE 
coLInAs do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2020
ProcEsso nº: 1091-2017-m
LIcEnçA nº: 4425-2017
rEQUErEntE: cLEdIomAr rodrIGUEs
cPf/cnPJ: 38711222115
mUnIcÍPIo: ArAGomInAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA JÁ ImPLAntAdA, no sIstEmA dE mAnEJo
EXtEnsIVo PArA crIA, rEcrIA E EnGordA dE 73 AnImAIs Em 73, 
HEctArEs dE PAstAGEm dA fAzEndA nossA
sEnHorA APArEcIdA no mUnIcÍPIo dE ArAGUAÍnA, nAs 
coordEnAdAs LAtItUdE: 06º44’56,00” LonGItUdE: 48º46’53,30”, 
ProPrIEdAdE do sEnHor cLEdIomAr rodrIGUEs.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2020
ProcEsso nº: 1785-2015-m
LIcEnçA nº: 4486-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’1,23’’ LAtItUdE: 7º59’45,58’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 180,02 
HEctArEs com UmA mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE 
AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.
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EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 27/11/2017
VEncImEnto: 27/11/2018
ProcEsso nº: 1723-2005
LIcEnçA nº: 4512-2017
rEQUErEntE: EdmAr fErrEIrA dos sAntos
cPf/cnPJ: 92552064191
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo (o) sEnHor, EdmAr fErrEIrA dos sAntos 
A trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos 
LImItEs do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1827-2015-m
LIcEnçA nº: 4242-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º4’41,88’’ LAtItUdE: 8º14’48,86’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
398,01 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 23/11/2017
VEncImEnto: 23/11/2020
ProcEsso nº: 1857-2003
LIcEnçA nº: 4468-2017
rEQUErEntE: sonHo mEU comÉrcIo dE combUstÍVEIs E 
dErIVAdos dE PEtrÓLEo LtdA
cPf/cnPJ: 04764511000130
mUnIcÍPIo: concEIçÃo do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º17’53,51’’ LAtItUdE: 12º13’35,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
do EmPrEEndImEnto (AUto Posto sonHo mEU/sErVIços), 
LocALIzAdo nA rodoVIA to 050, Km 18, mUnIcÍPIo dE concEIçÃo 
do tocAntIns - to, com cAPAcIdAdE dE ArmAzEnAmEnto 
corrEsPondEntE A 90m³ dE combUstÍVEIs,

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 07/11/2017
VEncImEnto: 07/11/2019
ProcEsso nº: 3222-2014-m
LIcEnçA nº: 4173-2017
rEQUErEntE: AGnALdo LImA sodrÉ
cPf/cnPJ: 08918841000194
mUnIcÍPIo: PEdro Afonso-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º10’12,6’’ LAtItUdE: 8º59’13,09’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto (LAVA JAto/sErVIços), LocALIzAdo nA zonA
UrbAnA do mUnIcÍPIo dE PEdro Afonso - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2018
ProcEsso nº: 3643-2017-m
LIcEnçA nº: 4347-2017
rEQUErEntE: AntonIo PAULo LUzzI
cPf/cnPJ: 15322521968
mUnIcÍPIo: noVo Acordo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 1º1’0,01’’ LAtItUdE: 10º1’0,01’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
(mInErAçÃo) LocALIzAdA nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE 
noVo Acordo nA fAzEndA bArrA do rIo VErmELHo (cAr 
1010453), sEndo UmA nAs coordEnAdAs Utm n 352602 E E 
8718753 E A sEGUndA 353123 E 8717312 E A tErcEIrA n 235613 
E E 8882287 PArA EXPLorAçÃo dE cAscALHo PArA APLIcAçÃo 
nAs EstrAdAs VIcInAIs dA ProPrIEdAdE

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2019
ProcEsso nº: 1921-2016-m
LIcEnçA nº: 4402-2017
rEQUErEntE: brAsnIcA frUtAs troPIcAIs
cPf/cnPJ: 17215175000119
mUnIcÍPIo: AGUIArnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º27’48,66’’ LAtItUdE: 6º28’59,62’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE frUtIcULtUrA, PELo rEQUErEntE AGroYAmA
AGronEGÓcIos LtdA, Em ProPrIEdAdEs rUrAIs dEnomInAdAs 
Por fAzEndA sAntAnA E fAzEndA sAmbA I, II, III
E IV, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE AGUIArnÓPoLIs - to, nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAt.: 06°29’08,85’’s E LonG.: 
47°26’15,69’’o.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 01/11/2017
VEncImEnto: 01/11/2019
ProcEsso nº: 1566-2017-m
LIcEnçA nº: 4100-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE cAcHoEIrInHA
cPf/cnPJ: 25064064000187
mUnIcÍPIo: cAcHoEIrInHA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: A ÁrEA A sEr PAVImEntAdA totALIzA 6.525,73,00m², 
AbrAnGEndo 03 (trÊs) trEcHos com As sEGUIntEs rUAs: 
rUA conEGo JoÃo LImA - trEcHo EntrE rUA dA sAUdAdE E 
trAVEssA 21 dE AbrIL; rUA conEGo JoÃo LImA - trEcHo EntrE 
trAVEssA 21 dE AbrIL E trAVEssA 15 dE noVEmbro E doIs 
trEcHos nA rUA 21 dE AbrIL.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 20/11/2017
VEncImEnto: 20/11/2019
ProcEsso nº: 899-2017-m
LIcEnçA nº: 4390-2017
rEQUErEntE: JosÉ AUGUsto mEnEzEs frEItAs dE cAmPos
cPf/cnPJ: 05129360800
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º24’50,8’’ LAtItUdE: 10º2’36,14’’
obJEtIVo: LP: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE LAzEr E tUrIsmo Em 6.239,85m², nAs coord.: 
LonG.: 48°24’50,80”o E LAt.: 10°02’36,14”s no mUnIcÍPIo dE Porto 
nAcIonAL - to;

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 02/06/2018
ProcEsso nº: 1886-2016-m
LIcEnçA nº: 4208-2017
rEQUErEntE: AUto Posto oUro VErdE cPf/cnPJ: 
20261123000193
mUnIcÍPIo: coUto mAGALHÃEs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º11’17,65’’ LAtItUdE: 8º21’40,49’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2019
ProcEsso nº: 2356-2017-m
LIcEnçA nº: 4310-2017
rEQUErEntE: cAsA dA roçA
cPf/cnPJ: 05213603000195
mUnIcÍPIo: dIAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º49’15,67’’ LAtItUdE: 11º37’28,48’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE (sErVIço) comErcIo dE ProdUtos AGroPEcUÁrIo, 
LocALIzAdA nA AVEnIdA 7 dE sEtEmbro, 299 cEntro no 
mUnIcÍPIo dE dIAnÓPoLIs -to AtIVIdAdE dE PEQUEno
PortE..
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EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1827-2015-m
LIcEnçA nº: 4244-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º4’41,88’’ LAtItUdE: 8º14’48,86’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
398,01 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 09/11/2018
ProcEsso nº: 1707-2017-m
LIcEnçA nº: 4211-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE cAcHoEIrInHA
cPf/cnPJ: 25064064000187
mUnIcÍPIo: cAcHoEIrInHA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: JAzIdA dE cAscALHo LocALIzAdA Em UmA ÁrEA 
rUrAL dEnomInAdA fAzEndA PALmEIrA, LocALIzAdA Em PArtE
do LotE 179, GLEbA cAcHoEIrInHA, ÁrEA rUrAL do mUnIcÍPIo 
dE cAcHoEIrInHA/to, coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Em Utm 
23m 0178447-9328906

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2018
ProcEsso nº: 1825-2015-m
LIcEnçA nº: 4322-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,06’’ LAtItUdE: 8º15’0,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
401,25 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2018
ProcEsso nº: 4052-2017-m
LIcEnçA nº: 4326-2017
rEQUErEntE: docE VIdA AdmInIstrAdorA E IncorPorAdorA 
dE bEns LtdA
cPf/cnPJ: 09316685000154
mUnIcÍPIo: noVo JArdIm-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º22’30,52’’ LAtItUdE: 11º36’57,29’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE (mInErAçÃo) LocALIzAdA nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo 
dE noVo JArdIm nA fAzEndA boA EsPErAnçA (cAr 233437), 
sEndo UmA nAs coordEnAdAs Utm n 352602 E E 8718753 E A 
sEGUndA 353123 E 8717312 PArA EXPLorAçÃo dE cAscALHo 
PArA APLIcAçÃo nAs EstrAdAs VIcInAIs dA ProPrIEdAdE, 

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2023
ProcEsso nº: 2738-2017-m
LIcEnçA nº: 4221-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE coLInAs do 
tocAntIns
cPf/cnPJ: 01795483000120
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º28’31,97’’ LAtItUdE: 8º4’15,22’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A InstALAçÃo dA PAVImEntAçÃo 
AsfÁLtIcA nA AVEnIdA ALto PArnAÍbA no mUnIcÍPIo dE coLInAs 
do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1827-2015-m
LIcEnçA nº: 4243-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º4’41,88’’ LAtItUdE: 8º14’48,86’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 398,01 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 27/03/2020
ProcEsso nº: 3473-2002
LIcEnçA nº: 1125-2017
rEQUErEntE: J rodrIGUEs fErrEIrA E cIA LtdA
cPf/cnPJ: 37583432000182
mUnIcÍPIo: nAtIVIdAdE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º43’55,88’’ LAtItUdE: 11º42’43,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
Posto dE combUstÍVEL no mUnIcÍPIo dE nAtIVIdAdE. foI 
ImPrEssA dIA 28/03/2017 E EstÁ sEndo rEImPrEssA PArA 
corrEçÃo EndErEço

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2019
ProcEsso nº: 1974-2017-m
LIcEnçA nº: 4155-2017
rEQUErEntE: cIcLo motos
cPf/cnPJ: 26947800000108
mUnIcÍPIo: JUArInA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’52,47’’ LAtItUdE: 8º7’14,81’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE LAVA JAto VIVIAnE, sItUAdo nA AVEnIdA rUI
bArbosA, s/nº, cEntro zonA UrbAnA, mUnIcÍPIo dE JUArInA - 
to Em nomE dE EnIson LEItE dE oLIVEIrA QUAntItAtIVo mEdIo 
dE LAVAGEm cInco VEIcULos/dIA .

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 30/11/2017
VEncImEnto: 30/11/2020
ProcEsso nº: 1044-2017-m
LIcEnçA nº: 4589-2017
rEQUErEntE: sAndrA rEmIGIo dos sAntos
cPf/cnPJ: 39201040130
mUnIcÍPIo: APArEcIdA do rIo nEGro-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º54’0,6’’ LAtItUdE: 9º59’0,46’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA Em sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 714.8622 HA.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2020
ProcEsso nº: 4033-2016-m
LIcEnçA nº: 4137-2017
rEQUErEntE: VA9 - EmPrEEndImEntos ImobILIrIos LtdA
cPf/cnPJ: 23863170000103
mUnIcÍPIo: PArAÍso do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º54’23,71’’ LAtItUdE: 10º9’20,5’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE PArcELAmEnto do soLo UrbAno (ImobILIÁrIo)
dEnomInAdo LotEAmEnto UrbAno JArdIm PAULIstA II, 
totALIzAndo 1.672 LotEs totAIs, dIstrIbUÍdos Em 54 
QUAdrAs, somAndo UmA ÁrEA dE 447.793,77 m², LocALIzAdo 
nA EXPAnsÃo UrbAnA nortE, PArtE do LotE 49, GLEbA c, no 
mUnIcÍPIo dE PArAÍso do tocAntIns - to.
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EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2019
ProcEsso nº: 1790-2015-m
LIcEnçA nº: 4351-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º47’0,98’’ LAtItUdE: 7º40’0,82’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 475,,53 HEctArEs com UmA 
mÉdIA dE 03 cAbEçAs dE GAdo Por HEctArE.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 01/11/2017
VEncImEnto: 01/11/2017
ProcEsso nº: 2999-2017-m
LIcEnçA nº: 4107-2017
rEQUErEntE: AUto EscoLA EdUcAr
cPf/cnPJ: 09353407000177
mUnIcÍPIo: GoIAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º18’51,0’’ LAtItUdE: 7º42’38,0’’
obJEtIVo: EstE Ato dIsPEnsA o LIcEncIAmEnto AmbIEntAL 
PArA A AtIVIdAdE dE formAçÃo dE condUtorEs do 
EmPrEEndImEnto AntonIo mArtIns dE s fILHo cUJo nomE 
fAntAsIA É AUtoEscoLA EdUcAr LocALIzAdo Em GoIAtIns-to

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2018
ProcEsso nº: 1773-2015-m
LIcEnçA nº: 4328-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,51’’ LAtItUdE: 8º52’0,18’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
100,00 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 30/11/2017
VEncImEnto: 30/11/2018
ProcEsso nº: 2570-2017-m
LIcEnçA nº: 4580-2017
rEQUErEntE: ELbEs ALVEs dA sILVA & cIA LtdA EPP
cPf/cnPJ: 04982284000110
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º28’4,63’’ LAtItUdE: 8º6’25,61’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2019
ProcEsso nº: 2356-2017-m
LIcEnçA nº: 4312-2017
rEQUErEntE: cAsA dA roçA
cPf/cnPJ: 05213603000195
mUnIcÍPIo: dIAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º49’15,67’’ LAtItUdE: 11º37’28,48’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
(sErVIço) comErcIo dE ProdUtos AGroPÉcUArIo, 
LocALIzAdA nA AVEnIdA 7 dE sEtEmbro, 299 cEntro no 
mUnIcÍPIo dE dIAnÓPoLIs -to AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE..

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2019
ProcEsso nº: 3830-2017-m
LIcEnçA nº: 4217-2017
rEQUErEntE: mArIA dE fAtImA GomEs dA sILVA 03620074119
cPf/cnPJ: 22985569000196
mUnIcÍPIo: coUto mAGALHÃEs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º10’31,53’’ LAtItUdE: 8º21’35,43’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE LAVA JAto ss, sItUAdo nA rUA 05, QUAdrA 49, LotE
09, cEntro, zonA UrbAnA mUnIcÍPIo dE coUto mAGALHÃEs 
- to - to Em nomE dE mArIA dE fÁtImA GomEs dA sILVA 
QUAntItAtIVo mEdIo dE LAVAGEm cInco VEIcULos/dIA.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2018
ProcEsso nº: 1767-2015-m
LIcEnçA nº: 4294-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,51’’ LAtItUdE: 8º52’0,18’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 120,49 HEctArEs
com UmA mÉdIA dE 03 AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA 
ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2019
ProcEsso nº: 3566-2017-m
LIcEnçA nº: 4133-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º57’6,36’’ LAtItUdE: 12º28’23,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE brItA) com UmA ÁrEA dE 5,00 
HÁ, LocALIzAdA nA fAzEndA nossA sEnHorA do PErPEtUo 
socorro nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 179268,267E/8619407,305s 
PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 17/11/2017
VEncImEnto: 17/11/2018
ProcEsso nº: 4071-2017-m
LIcEnçA nº: 4363-2017
rEQUErEntE: ALfA trAnsPortE
cPf/cnPJ: 15627688000101
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’0,33’’ LAtItUdE: 11º45’0,15’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA A dIsPEnsA dE 
LIcEncIAmEnto AmbIEntAL dA EmPrEsA ALfA trAnsPortE 
LtdA-EPP, LocALIzAdA no mUnIcÍPIo dE GUrUPI-to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2019
ProcEsso nº: 3959-2016-m
LIcEnçA nº: 4307-2017
rEQUErEntE: ozIrEs rIbEIro sILVA
cPf/cnPJ: 58916822149
mUnIcÍPIo: ArAGUAçU-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º32’43,18’’ LAtItUdE: 12º47’30,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
AGroPEcUÁrIA/AGrIcULtUrA IrrIGAdA com o cULtIVo dE 
soJA, mILHo, sorGo Em UmA ÁrEA dE 100 HA, AtrAVÉs dE PIVÔ 
cEntrAL.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2019
ProcEsso nº: 3725-2016-m
LIcEnçA nº: 4428-2017
rEQUErEntE: cArIsVALdo ALmEIdA bomfIm - EPP
cPf/cnPJ: 12711088000139
mUnIcÍPIo: tAGUAtInGA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 12º22’39,6’’ LAtItUdE: 40º21’3,9’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE ArEIA E cAscALHo)
LocALIzAdA nA fAzEndA VArGEm GrAndE nA zonA rUrAL do 
mUnIcÍPIo dE tAGUAtInGA nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LonGItUdE 46°21’55,668’ E LAtItUdE 12°22’18,967’ PArA 
comErcIALIzAçÃo nA rEGIÃo, com ÁrEA dE LAVrA dE 49,58 HA 
do ProcEsso dnPm nº 864.277/2016.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2018
ProcEsso nº: 3464-2017-m
LIcEnçA nº: 4446-2017
rEQUErEntE: nAVAL LtdA--mE
cPf/cnPJ: 38146544000139
mUnIcÍPIo: cAsEArA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 9º14’4,31’’ LAtItUdE: 49º58’8,92’’
obJEtIVo: AA: AUtorIzAçÃo AmbIEntAL PArA dEsobstrUçÃo 
dE cUrso dA bALsA dE trAVEssIA do rIo ArAGUAIA QUE LIGA 
o tocAntIns Ao PArÁ nA rEGIÃo dE cAsEArA - to, AtrAVÉs dE 
Um ProcEsso dE drAGAGEm E sEIXo sEm fIns LUcrAtIVos.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1824-2017-m
LIcEnçA nº: 4283-2017
rEQUErEntE: JosE mIGUEL mAUAd
cPf/cnPJ: 27931862953
mUnIcÍPIo: rIo sono-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º43’0,58’’ LAtItUdE: 9º34’0,14’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE bArrAmEnto PArA fIns dE PIscIcULtUrA, sEndo 
8 bArrAmEntos com 9,76HA dE LÂmInA d’ÁGUA PArA ProdUçÃo 
dE tAmbAQUI E cArAnHA Por sIstEmA IntEnsIVo, no mUnIcÍPIo 
dE rIo sono - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1375-2012
LIcEnçA nº: 4249-2017
rEQUErEntE: JosE mArIA rodrIGUEs dos sAntos
cPf/cnPJ: 52246256372
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo (o) sEnHor. JosÉ mArIA rodrIGUEs dos 
sAntos A trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro 
dos LImItEs do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2018
ProcEsso nº: 1799-2015-m
LIcEnçA nº: 4505-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º18’0,78’’ LAtItUdE: 7º58’0,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 187,0833 
HEctArEs com UmA mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE 
AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2019
ProcEsso nº: 1785-2015-m
LIcEnçA nº: 4485-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’1,23’’ LAtItUdE: 7º59’45,58’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 180,02 HEctArEs com UmA 
mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE AnImAIs Por HEctArE 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 08/11/2017
VEncImEnto: 08/11/2018
ProcEsso nº: 3500-2017-m
LIcEnçA nº: 4193-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE PAU dArco
cPf/cnPJ: 25063991000182
mUnIcÍPIo: PAU d Arco-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º22’2,56’’ LAtItUdE: 7º32’24,16’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto 
AmbIEntAL PArA A PArA constrUçÃo dE doIs cAmPos dE 
fUtEboL socIEtY, sItUAdo nA AGroVILA sUdAm, no mUnIcÍPIo 
dE PAU d´Arco - to

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1830-2015-m
LIcEnçA nº: 4273-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º9’12,52’’ LAtItUdE: 8º11’21,39’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
101,59 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 30/11/2017
VEncImEnto: 30/11/2022
ProcEsso nº: 1044-2017-m
LIcEnçA nº: 4590-2017
rEQUErEntE: sAndrA rEmIGIo dos sAntos
cPf/cnPJ: 39201040130
mUnIcÍPIo: APArEcIdA do rIo nEGro-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º54’0,6’’ LAtItUdE: 9º59’0,46’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
AGrIcULtUrA Em sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 714.8622 HA.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 07/11/2017
VEncImEnto: 07/11/2017
ProcEsso nº: 3934-2017-m
LIcEnçA nº: 4165-2017
rEQUErEntE: sEdUc
cPf/cnPJ: 25053083000108
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 7º13’32,84’’ LAtItUdE: 48º15’16,55’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE rEformA do EstÁdIo dE fUtEboL 
LEÔncIo dE soUzA mIrAndA/mIrAdÃo, com ÁrEA dA AtIVIdAdE/
EmPrEEndImEnto 20.868,22m², LocALIzAdo no LotEAmEnto 
zonA LontrA, GLEbA 2, mUnIcÍPIo dE ArAGUAInA - to.
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EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 20/11/2017
VEncImEnto: 20/11/2022
ProcEsso nº: 1041-2017-m
LIcEnçA nº: 4386-2017
rEQUErEntE: GILbErto mAzzALI E oUtrA
cPf/cnPJ: 72185163868
mUnIcÍPIo: fIGUEIrÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º13’27,47’’ LAtItUdE: 12º12’20,33’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA A LIcEnçA dE 
oPErAçÃo dE Um bArrAmEnto dE 3,31 HEctArEs dE LÂmInA
d”ÁGUA, LocALIzAdo nA fAzEndA GIsAtA, mUnIcÍPIo dE 
fIGUEIroPÓLIs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2020
ProcEsso nº: 1974-2017-m
LIcEnçA nº: 4157-2017
rEQUErEntE: cIcLo motos
cPf/cnPJ: 26947800000108
mUnIcÍPIo: JUArInA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º5’52,47’’ LAtItUdE: 8º7’14,81’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE LAVA 
JAto VIVIAnE, LocALIzAdo nA AVEnIdA rUA rUI bArbosA, s/nº 
cEntro, JUArInA - to Em nomE dE EnIson LEItE dE oLIVEIrA 
QUAntItAtIVo mEdIo dE LAVAGEm cInco VEIcULos/dIA.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 28/11/2017
VEncImEnto: 28/11/2022
ProcEsso nº: 3146-2017-m
LIcEnçA nº: 4532-2017
rEQUErEntE: PAULo nAoKI nAKAmUrA
cPf/cnPJ: 53573790844
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º7’2,35’’ LAtItUdE: 8º35’4,37’’
obJEtIVo: Lo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em 374,9486 HA, no mUnIcÍPIo dE 
ItAPIrAtIns - to.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2018
ProcEsso nº: 4048-2017-m
LIcEnçA nº: 4453-2017
rEQUErEntE: AntonIo LUcEntE
cPf/cnPJ: 61535966815
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º55’42,78’’ LAtItUdE: 12º26’18,34’’
obJEtIVo: : AtIVIdAdE dE constrUçÃo dE UmA rEdE dE 
dIstrIbUIçÃo dE EnErGIA ELÉtrIcA dE 7,97 KV dE 1925,00 m dE 
EXtEnsÃo E InstALAçÃo dE Um trAnsformAdor dE 25,0 KVA, 
LocALIzAdA nA fAzEndA ALVorAdA, nA zonA
rUrAL, AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE, no mUnIcÍPIo dE PEIXE 
- to, nAs coordEnAdAs Utm P1: 0723825/E
8624438/n P2: 075222/E 8624154/n.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2022
ProcEsso nº: 737-2017-m
LIcEnçA nº: 4350-2017
rEQUErEntE: sErGIo rodrIGUEs dA sILVA
cPf/cnPJ: 76588459149
mUnIcÍPIo: cArIrI do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º10’16,38’’ LAtItUdE: 11º59’31,1’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em sIstEmAs sEmI-IntEnsIVo Em 194,4079HA 
dE ÁrEA dE PAstAGEm nAtUrAL, com AProXImAdAmEntE 0,8UA/
HA, no mUnIcÍPIo dE cArIrI do tocAntIns - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1781-2015-m
LIcEnçA nº: 4282-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’7,72’’ LAtItUdE: 8º8’46,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
581,21 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 09/11/2019
ProcEsso nº: 1559-2017-m
LIcEnçA nº: 4200-2017
rEQUErEntE: HELI oVIdIo dA sILVA
cPf/cnPJ: 17537355649
mUnIcÍPIo: sÃo sALVAdor do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º25’1,51’’ LAtItUdE: 12º39’4,99’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto mInErÁrIo, com AtIVIdAdE dE EXtrAçÃo 
do bEm mInErAL fELdsPAto, Em rEGImE dE PEsQUIsA mInErAL 
com GUIA dE UtILIzAçÃo, Em UmA ÁrEA dE 98,66 HA, dELImItAdA 
dEntro dA PoLIGonAL rEQUErIdA JUnto Ao dnPm, AtrAVÉs 
do ProcEsso n° 864.888/2008, InsErIdA no ImÓVEL rUrAL 
dEnomInAdo fAzEndA JAtAÍ, mUnIcÍPIo dE sÃo sALVAdor do 
tocAntIns/to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1821-2015-m
LIcEnçA nº: 4270-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º8’38,43’’ LAtItUdE: 80º12’16,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 127,80 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2020
ProcEsso nº: 1053-2001
LIcEnçA nº: 4230-2017
rEQUErEntE: AUto Posto QUEIroz LtdA
cPf/cnPJ: 01353077000108
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º32’11,79’’ LAtItUdE: 12º1’27,19’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AtEstA o fUncIonAmEnto 
do Posto dE rEVEndA dE combUstÍVEIs dEnomInAdo AUto 
Posto QUEIroz.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 09/11/2019
ProcEsso nº: 1707-2017-m
LIcEnçA nº: 4212-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE cAcHoEIrInHA
cPf/cnPJ: 25064064000187
mUnIcÍPIo: cAcHoEIrInHA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: JAzIdA dE cAscALHo LocALIzAdA Em UmA ÁrEA 
rUrAL dEnomInAdA fAzEndA PALmEIrA, LocALIzAdA Em PArtE
do LotE 179, GLEbA cAcHoEIrInHA, ÁrEA rUrAL do mUnIcÍPIo 
dE cAcHoEIrInHA/to, coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Em Utm 
23m 0178447-9328906.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1781-2015-m
LIcEnçA nº: 4280-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’7,72’’ LAtItUdE: 8º8’46,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
581,21 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2020
ProcEsso nº: 602-2015-m
LIcEnçA nº: 4494-2017
rEQUErEntE: JosE dE ArAUJo sILVA
cPf/cnPJ: 77309006100
mUnIcÍPIo: GoIAnortE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º59’59,66’’ LAtItUdE: 8º56’20,18’’
obJEtIVo: LI: EstE Ato AtEstA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA nA fAzEndA boA EsPErAnçA, PArA 941 cAbEçAs 
dE GAdo Em 242,3892 HA, no mUnIcÍPIo dE GoIAnortE- to. 

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 30/11/2017
VEncImEnto: 30/11/2019
ProcEsso nº: 1044-2017-m
LIcEnçA nº: 4587-2017
rEQUErEntE: sAndrA rEmIGIo dos sAntos
cPf/cnPJ: 39201040130
mUnIcÍPIo: APArEcIdA do rIo nEGro-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º54’0,6’’ LAtItUdE: 9º59’0,46’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE cULtIVo dE soJA.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 17/11/2017
VEncImEnto: 17/11/2022
ProcEsso nº: 5218-2014-m
LIcEnçA nº: 4356-2017
rEQUErEntE: LUcIo mArcIo mArtIns
cPf/cnPJ: 35959665115
mUnIcÍPIo: ArrAIAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º11’4,92’’ LAtItUdE: 12º24’21,32’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
PIscIcULtUrA PArA crIAçÃo dE tAmbAcU E PIntAdo Em 10 
VIVEIros EscAVAdos totALIzAndo 1,5HA dE LÂmInA d’ÁGUA, 
no mUnIcÍPIo dE ArrAIAs - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 27/11/2017
VEncImEnto: 27/11/2018
ProcEsso nº: 4593-2011
LIcEnçA nº: 4518-2017
rEQUErEntE: sUPErmErcAdo fLorEstA
cPf/cnPJ: 10486687000170
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo (o) sUPErmErcAdo fLorEstA A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2019
ProcEsso nº: 3566-2017-m
LIcEnçA nº: 4134-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º57’6,36’’ LAtItUdE: 12º28’23,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE brItA) com UmA ÁrEA dE 5,00 
HÁ, LocALIzAdA nA fAzEndA nossA sEnHorA do PErPEtUo 
socorro nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 179268,267E/8619407,305s 
PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2020
ProcEsso nº: 737-2017-m
LIcEnçA nº: 4349-2017
rEQUErEntE: sErGIo rodrIGUEs dA sILVA
cPf/cnPJ: 76588459149
mUnIcÍPIo: cArIrI do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º10’16,38’’ LAtItUdE: 11º59’31,1’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em sIstEmAs sEmI-IntEnsIVo Em 194,4079HA 
dE ÁrEA dE PAstAGEm nAtUrAL, com AProXImAdAmEntE 0,8UA/
HA, no mUnIcÍPIo dE cArIrI do tocAntIns - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 27/11/2017
VEncImEnto: 27/11/2018
ProcEsso nº: 4045-2011
LIcEnçA nº: 4516-2017
rEQUErEntE: ErcIAs costA dA sILVA
cPf/cnPJ: 90862910153
mUnIcÍPIo: ArAGUAcEmA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo (o) sEnHorA, ErcIAs costA dA sILVA A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 28/11/2019
ProcEsso nº: 381-2017-m
LIcEnçA nº: 4463-2017
rEQUErEntE: VIVALdo GAUdÊncIo
cPf/cnPJ: 34889876120
mUnIcÍPIo: sÃo sALVAdor do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º25’34,11’’ LAtItUdE: 12º43’20,72’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA A LIcEnçA PrÉVIA 
dA AtIVIdAdE dE EXtrAçÃo mInErAL (bErILo E tUrmALInA) 
Em UmA ÁrEA dE AProXImAdAmEntE 155,8889 HEctArEs, 
VIncULAdA Aos ProcEssos dnPm:(864157/2016, 864158/2016, 
864159/2016, 864160/2016 E 864305/2011) no mUnIcÍPIo dE sÃo 
sALVAdor-to, no ImÓVEL rUrAL dEnomInAdo fAzEndA ‘’An-
Pro’’. o InIcIo dA LAVrA dAr sE Á sob As coordEnAdAs: LAt.
12°43’54’’711 LonG. 48°24’41’’241.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2021
ProcEsso nº: 3566-2017-m
LIcEnçA nº: 4135-2017
rEQUErEntE: consorcIo rIo sAo mIGUEL
cPf/cnPJ: 24245710000140
mUnIcÍPIo: PArAnÃ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º57’6,36’’ LAtItUdE: 12º28’23,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE brItA) com UmA ÁrEA dE 5,00 
HÁ, LocALIzAdA nA fAzEndA nossA sEnHorA do PErPEtUo 
socorro nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE PArAnÃ nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm 23L 179268,267E/8619407,305s 
PArA APLIcAçÃo nAs obrAs dA br-242 LotE-02.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 09/11/2019
ProcEsso nº: 3316-2017-m
LIcEnçA nº: 4203-2017
rEQUErEntE: AntonIo cArLos dE oLIVEIrA JoAQUIm
cPf/cnPJ: 19943407972
mUnIcÍPIo: coUto mAGALHÃEs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º11’40,4’’ LAtItUdE: 8º21’47,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
AGroPEcUÁrIA/AGrIcULtUrA Em UmA ÁrEA dE 575,68 HA com o
cULtIVo dE soJA, mILHo E sorGo.



Ano XXIX - EstAdo do tocAntIns, tErçA-fEIrA, 19 dE dEzEmbro dE 20175.014DIÁRIO OFICIAL   No106

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1832-2015-m
LIcEnçA nº: 4276-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º9’26,55’’ LAtItUdE: 8º10’23,86’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
303,07 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2021
ProcEsso nº: 2288-2017-m
LIcEnçA nº: 4247-2017
rEQUErEntE: mIGUEL AnGELo mUzEttI
cPf/cnPJ: 09163656892
mUnIcÍPIo: dIAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º45’21,29’’ LAtItUdE: 11º31’53,08’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dE 06 fornos dA 
AtIVIdAdE dE cArVoArIA, do GrUPo IndUstrIA, PELo
rEQUErEntE mIGUEL AnGELo mUzEttI, Em ProPrIEdAdE rUrAL 
dEnomInAdA Por fAzEndA ItAPIrAnGA, LotE 17 E 17/A do 
LotEAmEnto GErAIs, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE dIAnÓPoLIs 
- to, nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAt.: 11°31’53.08”s E 
LonG.: 46° 45’21.29”o.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 17/11/2017
VEncImEnto: 17/11/2019
ProcEsso nº: 2376-2017-m
LIcEnçA nº: 4359-2017
rEQUErEntE: EGon LorEntz
cPf/cnPJ: 40162419015
mUnIcÍPIo: AbrEULÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º42’24,25’’ LAtItUdE: 9º18’25,48’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE PEcUÁrIA do tIPo boVInocULtUrA Em sIstEmA
EXtEnsIVo; A sEr InstALAdA nA fAzEndA VALE rIco I, zonA 
rUrAL do mUnIcÍPIo dE AbrEULÂndIA - to. PELo rEQUErEntE 
EGon LorEntz.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2020
ProcEsso nº: 3146-2017-m
LIcEnçA nº: 4477-2017
rEQUErEntE: PAULo nAoKI nAKAmUrA
cPf/cnPJ: 53573790844
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º7’2,35’’ LAtItUdE: 8º35’4,37’’
obJEtIVo: LI: EstE Ato AtEstA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em 347,9486 HA, no mUnIcÍPIo dE 
ItAPIrAtIns - to

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2022
ProcEsso nº: 82-1997
LIcEnçA nº: 4316-2017
rEQUErEntE: XAVAntE AGroIndUstrIAL dE cErEAIs LtdA
cPf/cnPJ: 01194528000101
mUnIcÍPIo: dUErÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º33’0,85’’ LAtItUdE: 11º29’14,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA Por mÉtodo dE 
InUndAçÃo E sUbIrrIGAçÃo Em UmA ÁrEA dE 4.823,1571 
HEctArEs no rEfErIdo ImÓVEL rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2020
ProcEsso nº: 3722-2017-m
LIcEnçA nº: 4321-2017
rEQUErEntE: dIrEçÃo tocAntIns IncorPorAdorA LtdA
cPf/cnPJ: 23373455000158
mUnIcÍPIo: nAzArÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 19º91’0,56’’ LAtItUdE: 93º6’4,25’’
obJEtIVo: LIcEnçA dE InstALAçÃo - LI PArA AtIVIdAdE dE 
fAbrIcA PArA ProdUçÃo dE fArInHA - GrUPo IndUstrIAL, 
LocALIzAdA nA fAzEndA cAbEcEIrA GLEbA rIAcHInHo, 
coordEnAdAs LAtItUdE: 93º6’4,25’’ LonGItUdE: 19º91’0,56
sItUAdA no mUnIcÍPIo dE nAzArÉ -to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2020
ProcEsso nº: 3100-2017-m
LIcEnçA nº: 4235-2017
rEQUErEntE: GUstAVo bArbosA ArAUJo mE
cPf/cnPJ: 28011495000173
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º32’0,51’’ LAtItUdE: 12º2’0,23’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE comErcIo VArEJIstA dE combUstÍVEIs PArA VEÍcULos 
AUtomotorEs - Posto sIm - LocALIzAdo nA AVEnIdA 
AEroPorto, Qd. 115, Lts 19/20, sEtor cEntrAL, mUnIcÍPIo dE 
PEIXE - to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2018
ProcEsso nº: 2583-2015-m
LIcEnçA nº: 4416-2017
rEQUErEntE: AUto Posto combUstIVEL JAtobA LtdA
cPf/cnPJ: 06881828000182
mUnIcÍPIo: LAGoA dA confUsÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º47’24,9’’ LAtItUdE: 49º37’17,67’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2020
ProcEsso nº: 1788-2015-m
LIcEnçA nº: 4345-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º47’0,98’’ LAtItUdE: 7º40’0,82’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
600,00 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 09/11/2021
ProcEsso nº: 1707-2017-m
LIcEnçA nº: 4214-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE cAcHoEIrInHA
cPf/cnPJ: 25064064000187
mUnIcÍPIo: cAcHoEIrInHA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: JAzIdA dE cAscALHo LocALIzAdA Em UmA ÁrEA 
rUrAL dEnomInAdA fAzEndA PALmEIrA, LocALIzAdA Em PArtE
do LotE 179, GLEbA cAcHoEIrInHA, ÁrEA rUrAL do mUnIcÍPIo 
dE cAcHoEIrInHA/to, coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Em Utm 
23m 0178447-9328906.
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EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1828-2015-m
LIcEnçA nº: 4259-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’58,78’’ LAtItUdE: 8º12’40,89’’
obJEtIVo: EstE AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
345,64 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 28/11/2017
VEncImEnto: 28/11/2019
ProcEsso nº: 2752-2009
LIcEnçA nº: 4538-2017
rEQUErEntE: HEItor ALVEs PArAnHos
cPf/cnPJ: 16620437168
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º58’6,26’’ LAtItUdE: 48º27’43,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE (mInErAçÃo) PArA EXPLorAçÃo dE UmA JAzIdA 
dE ArEIA E cAscALHo, com ÁrEA dE 48,74 HÁ, LocALIzAdA nA 
zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE IPUEIrAs nA fAzEndA
LAGo AzUL do LotEAmEnto sAntAnA LotE 01, nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAtItUdE 10º58’10,445’
LonGItUdE 48º27’59,219’.ProcEsso dnPm 864.132/2017

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2018
ProcEsso nº: 5075-2012-m
LIcEnçA nº: 4454-2017
rEQUErEntE: JosEnIr ALVEs dE soUzA
cPf/cnPJ: 55726810163
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo A sEnHorA JosEnIr ALVEs dE soUzA A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2020
ProcEsso nº: 675-2007
LIcEnçA nº: 4476-2017
rEQUErEntE: AUto Posto rEnAscEr LtdA
cPf/cnPJ: 08624139000118
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º41’3,74’’ LAtItUdE: 48º24’1,69’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
do EmPrEEndImEnto ( Posto dE combUstÍVEL/sErVIços), 
LocALIzAdo PrÓXImo Às coordEnAdAs LonG. 48°24’16,99” E 
LAt. 10°41’37,4”

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2020
ProcEsso nº: 82-1997
LIcEnçA nº: 4315-2017
rEQUErEntE: XAVAntE AGroIndUstrIAL dE cErEAIs LtdA
cPf/cnPJ: 01194528000101
mUnIcÍPIo: dUErÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º33’0,85’’ LAtItUdE: 11º29’14,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA Por mÉtodo dE InUndAçÃo E 
sUbIrrIGAçÃo Em UmA ÁrEA dE 4.823,1571 HEctArEs no 
rEfErIdo ImÓVEL rUrAL.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2018
ProcEsso nº: 672-2010
LIcEnçA nº: 4455-2017
rEQUErEntE: mArLI GrAçA dE oLIVEIrA
cPf/cnPJ: 10865726884
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo A sEnHorA mArLI GrAçA dE oLIVEIrA A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1830-2015-m
LIcEnçA nº: 4275-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º9’12,52’’ LAtItUdE: 8º11’21,39’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
101,59 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1830-2015-m
LIcEnçA nº: 4274-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º9’12,52’’ LAtItUdE: 8º11’21,39’’
obJEtIVo: EstE AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 101,59 HEctArEs
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2019
ProcEsso nº: 4064-2017-m
LIcEnçA nº: 4480-2017
rEQUErEntE: consorcIo cHAPAdA dE ArEIA
cPf/cnPJ: 28518338000159
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º55’56,81’’ LAtItUdE: 10º10’35,2’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEsto A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE sErVIço (cAntEIro dE obrAs) PArA obrA 
dE PAVImEntAçÃo AsfALtIcA dA rodoVIA to-447, EntrE os 
mUnIcIPIos dE PArAÍso do to E cHAPAdA dE ArEIA, nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAtItUdE 10°11’57,50’’ LonGItUdE 
48°53’56,50’.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2017
ProcEsso nº: 3038-2017-m
LIcEnçA nº: 4132-2017
rEQUErEntE: tAbocAs PArtIcIPAçoEs EmPrEEndImEnto s/A
cPf/cnPJ: 03130160001468
mUnIcÍPIo: bErnArdo sAYÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º53’36,0’’ LAtItUdE: 7º53’40,0’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE constrUçÃo dE Um rAmAL dE rEdE 
ELÉtrIcA - rdr- mt 34,5 KV E 01 trAfo dE 75 KVA, com EXtEnsÃo 
dE 18,00m. LocAL dE InstALAçÃo: fAzEndA rAncHo conQUIstA, 
sItUAdA nA mArGEm dIrEItA dA rodoVIA to - 164 zonA rUrAL, 
mUnIcÍPIo dE bErnArdo sAYÃo - to.
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EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2022
ProcEsso nº: 1800-2017-m
LIcEnçA nº: 4233-2017
rEQUErEntE: dIomIro GonçALVEs dos rEIs
cPf/cnPJ: 32023600197
mUnIcÍPIo: APArEcIdA do rIo nEGro-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º10’32,0’’ LAtItUdE: 9º56’8,6’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE AGrIcULtUrA nA ProPrIEdAdE fAzEndA boA sortE 3 
LocALIzAdA no mUnIcÍPIo dE APArEcIdA do rIo nEGro - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2022
ProcEsso nº: 1921-2016-m
LIcEnçA nº: 4404-2017
rEQUErEntE: brAsnIcA frUtAs troPIcAIs
cPf/cnPJ: 17215175000119
mUnIcÍPIo: AGUIArnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º27’48,66’’ LAtItUdE: 6º28’59,62’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
frUtIcULtUrA, PELo rEQUErEntE AGroYAmA AGronEGÓcIos 
LtdA, Em ProPrIEdAdEs rUrAIs dEnomInAdAs Por fAzEndA 
sAntAnA E fAzEndA sAmbA I, II, III E IV, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo 
dE AGUIArnÓPoLIs - to, nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAt.: 
06°29’08,85’’s E LonG.: 47°26’15,69’’o.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1837-2015-m
LIcEnçA nº: 4264-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º5’48,21’’ LAtItUdE: 8º13’2,47’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 220,081 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 01/11/2017
VEncImEnto: 01/11/2018
ProcEsso nº: 1295-2016-m
LIcEnçA nº: 4108-2017
rEQUErEntE: mArInALdo fErrEIrA dE mAtos
cPf/cnPJ: 85635715249
mUnIcÍPIo: tocAntInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo o sr. mArInALdo fErrEIrA dE mAtos A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2020
ProcEsso nº: 3107-2017-m
LIcEnçA nº: 4483-2017
rEQUErEntE: KAtIAnA bArbosA PImEntEL rodrIGUEs
cPf/cnPJ: 04113046158
mUnIcÍPIo: ItAcAJÁ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 1º1’0,01’’ LAtItUdE: 1º1’0,01’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
LAVA JAto no mUnIcÍPIo dE ItAcAJÁ.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 23/11/2017
VEncImEnto: 23/11/2019
ProcEsso nº: 151-1997
LIcEnçA nº: 4469-2017
rEQUErEntE: tocAntIns EnErGEtIcA s/A
cPf/cnPJ: 01673025000119
mUnIcÍPIo: tAGUAtInGA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º16’7,22’’ LAtItUdE: 12º31’42,75’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A rEnoVAçÃo dA LIcEnçA dE 
oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE PEQUEnA cEntrAL HIdrELÉtrIcA
(PcH) sobrAdo, do GrUPo dE obrAs cIVIs nÃo LInEArEs, 
PELo rEQUErEntE tocAntIns EnErGÉtIcA s/A, Em UmA 
ProPrIEdAdE rUrAL dEnomInAdA Por fAzEndA bEIrA rIo, 
nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAt.: 12°31’42,75’’s E LonG.: 
46°16’07,22’’o, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE tAGUAtInGA - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2017
ProcEsso nº: 1790-2015-m
LIcEnçA nº: 4346-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º47’0,98’’ LAtItUdE: 7º40’0,82’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 475,53 HEctArEs
com UmA mÉdIA dE 03 AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA 
ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2018
ProcEsso nº: 1788-2015-m
LIcEnçA nº: 4342-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º47’0,98’’ LAtItUdE: 7º40’0,82’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
600,00 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2020
ProcEsso nº: 623-2017-m
LIcEnçA nº: 4411-2017
rEQUErEntE: AnJos E PInto comÉrcIo E dErIVAdos dE 
PEtrÓLEo LtdA - mE
cPf/cnPJ: 20653810000154
mUnIcÍPIo: brAsILÂndIA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º29’15,0’’ LAtItUdE: 8º23’35,0’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto AnJos E PInto com. E dErIVAdos dE 
PEtroLEo LtdA - Posto rEcrEIo V PArA A AtIVIdAdE 
dE sErVIços comÉrcIo VArEJIstA dE combUstÍVEIs 
PArA VEÍcULos AUtomotorEs do EmPrEEndImEnto com 
ÁrEA constrUÍdA dE 3211,56 m2 com cAPAcIdAdE dE 
ArmAzEnAmEnto PArA 240 LItros dE combUstÍVEIs.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 03/11/2017
VEncImEnto: 03/11/2019
ProcEsso nº: 3228-2017-m
LIcEnçA nº: 4120-2017
rEQUErEntE: AGEncIA dE dEsEnVoLVImEnto tUrIstIco- 
AdtUr
cPf/cnPJ: 07817993000138
mUnIcÍPIo: mAtEIros-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE dE LAzEr E tUrIsmo (constrUçÃo dE QUIosQUE
nAs dUnAs, constrUçÃo dE QUIosQUE E rEformA dA 
trILHA nA sErrA do EsPÍrIto sAnto) do EmPrEEndImEnto. 
foI ImPrEssA orIGInALmEntE dIA 03/11/2017 E EstÁ sEndo 
rEImPrEssA PArA corrEçÃo nA fInALIdAdE.
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EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2020
ProcEsso nº: 3830-2017-m
LIcEnçA nº: 4218-2017
rEQUErEntE: mArIA dE fAtImA GomEs dA sILVA 03620074119
cPf/cnPJ: 22985569000196
mUnIcÍPIo: coUto mAGALHÃEs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º10’31,53’’ LAtItUdE: 8º21’35,43’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
InstALAçÃo PArA AtIVIdAdE dE LAVA JAto dEnomInAdo LAVA 
JAto ss, sItUAdo nA rUA 05, QUAdrA 49, LotE 09, cEntro, zonA 
UrbAnA mUnIcÍPIo dE coUto mAGALHÃEs - to - to Em nomE 
dE mArIA dE fÁtImA GomEs dA sILVA com QUAntItAtIVo mEdIo 
dE LAVAGEm cInco VEIcULos/dIA.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2018
ProcEsso nº: 1129-2016-m
LIcEnçA nº: 4139-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE ArAGUAInA
cPf/cnPJ: 01830793000139
mUnIcÍPIo: cArmoLÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º23’30,26’’ LAtItUdE: 7º6’2,79’’
obJEtIVo: dE Acordo com A LEGIsLAçÃo Em VIGor EstE Ato 
AUtorIzA A EXPLorAçÃo dE cAscALHo PELA PrEfEItUrA 
mUnIcIPAL dE ArAGUAÍnA PArA UtILIzAçÃo Em obrAs PÚbLIcAs 
do mUnIcÍPIo, Em JAzIdA LocALIzAdA nA zonA rUrAL do 
mUnIcÍPIo dE cArmoLÂndIA-to. tEndo como coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs dE rEfErÊncIA 48°23’30.26” W E 07°06’2.79”.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 01/11/2017
VEncImEnto: 01/11/2018
ProcEsso nº: 3499-2008
LIcEnçA nº: 4109-2017
rEQUErEntE: mArIA GorEtE PErEIrA dA sILVA ArAUJo
cPf/cnPJ: 11638948000193
mUnIcÍPIo: brEJInHo dE nAzArÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo A EmPrEsA PEIXArIA ArAÚJo dE 
ProPrIEdAdE dA sEnHorA mArIA GorEtE PErEIrA dA sILVA 
ArAÚJo A trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro 
dos LImItEs do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 01/11/2017
VEncImEnto: 01/11/2018
ProcEsso nº: 1566-2017-m
LIcEnçA nº: 4099-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE cAcHoEIrInHA
cPf/cnPJ: 25064064000187
mUnIcÍPIo: cAcHoEIrInHA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: A ÁrEA A sEr PAVImEntAdA totALIzA 6.525,73,00m², 
AbrAnGEndo 03 (trÊs) trEcHos com As sEGUIntEs rUAs: 
rUA conEGo JoÃo LImA - trEcHo EntrE rUA dA sAUdAdE E 
trAVEssA 21 dE AbrIL; rUA conEGo JoÃo LImA - trEcHo EntrE 
trAVEssA 21 dE AbrIL E trAVEssA 15 dE noVEmbro E doIs 
trEcHos nA rUA 21 dE AbrIL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 07/11/2017
VEncImEnto: 07/11/2020
ProcEsso nº: 303-2001
LIcEnçA nº: 4163-2017
rEQUErEntE: Posto dA PrAçA comErcIo dE dErIVAdos dE 
PEtroLEo.
cPf/cnPJ: 00585239000170
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º42’24,2’’ LAtItUdE: 48º24’45,1’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
Posto dE combUstÍVEL (GrUPo sErVIços) com 05 tAnQUEs 
dE ArmAzEnAmEnto, sEndo QUAtro dE 15.000L dE GAsoLInA 
E Um dE 15.000L dE EtAnoL, totALIzAndo UmA cAPAcIdAdE dE 
ArmAzEnAmEnto dE 75.000 LItros, no mUnIcÍPIo dE Porto 
nAcIonAL - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 07/11/2017
VEncImEnto: 07/11/2020
ProcEsso nº: 3222-2014-m
LIcEnçA nº: 4177-2017
rEQUErEntE: AGnALdo LImA sodrÉ
cPf/cnPJ: 08918841000194
mUnIcÍPIo: PEdro Afonso-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º10’12,6’’ LAtItUdE: 8º59’13,09’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto (LAVA JAto/sErVIços), LocALIzAdo nA zonA 
UrbAnA do mUnIcÍPIo dE PEdro Afonso - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 17/11/2017
VEncImEnto: 17/11/2020
ProcEsso nº: 824-2016-m
LIcEnçA nº: 4354-2017
rEQUErEntE: JosÉ corrEIA dE oLIVEIrA
cPf/cnPJ: 05926750334
mUnIcÍPIo: bom JEsUs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º1’46,99’’ LAtItUdE: 9º5’21,42’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA dE cortE 123,9286HA dE PAstAGEm cULtIVAdA, 
Por sIstEmA EXtEnsIVo, com 50 cAbEçAs dE GAdo, no 
mUnIcÍPIo dE bom JEsUs do tocAntIns - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2020
ProcEsso nº: 1823-2015-m
LIcEnçA nº: 4501-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 42º16’32,0’’ LAtItUdE: 7º59’22,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 291,3233 
HEctArEs com UmA mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE 
AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2022
ProcEsso nº: 602-2015-m
LIcEnçA nº: 4495-2017
rEQUErEntE: JosE dE ArAUJo sILVA
cPf/cnPJ: 77309006100
mUnIcÍPIo: GoIAnortE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º59’59,66’’ LAtItUdE: 8º56’20,18’’
obJEtIVo: Lo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA nA fAzEndA boA EsPErAnçA, PArA 941 cAbEçAs 
dE GAdo Em 242,3892 HA, no mUnIcÍPIo dE GoIAnortE- to. 

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2021
ProcEsso nº: 4033-2016-m
LIcEnçA nº: 4138-2017
rEQUErEntE: VA9 - EmPrEEndImEntos ImobILIrIos LtdA
cPf/cnPJ: 23863170000103
mUnIcÍPIo: PArAÍso do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º54’23,71’’ LAtItUdE: 10º9’20,5’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
PArcELAmEnto do soLo UrbAno (ImobILIÁrIo) dEnomInAdo 
LotEAmEnto UrbAno JArdIm PAULIstA II, totALIzAndo 1.672 
LotEs totAIs, dIstrIbUÍdos Em 54 QUAdrAs, somAndo UmA 
ÁrEA dE 447.793,77 m², LocALIzAdo nA EXPAnsÃo UrbAnA 
nortE, PArtE do LotE 49, GLEbA c, no mUnIcÍPIo dE PArAÍso 
do tocAntIns - to.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1829-2015-m
LIcEnçA nº: 4245-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’13,53’’ LAtItUdE: 8º14’50,59’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
451,62 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2019
ProcEsso nº: 3725-2016-m
LIcEnçA nº: 4429-2017
rEQUErEntE: cArIsVALdo ALmEIdA bomfIm - EPP
cPf/cnPJ: 12711088000139
mUnIcÍPIo: tAGUAtInGA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 12º22’39,6’’ LAtItUdE: 40º21’3,9’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE ArEIA E cAscALHo) nA fAzEndA 
VArGEm GrAndE nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE tAGUAtInGA 
nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LonGItUdE 46°21’55,668’ E 
LAtItUdE 12°22’18,967’ PArA comErcIALIzAçÃo nA rEGIÃo, com 
ÁrEA dE LAVrA dE 49,58 HA do ProcEsso dnPm nº 864.277/2016.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1821-2015-m
LIcEnçA nº: 4269-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º8’38,43’’ LAtItUdE: 80º12’16,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
127,80 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 08/11/2018
ProcEsso nº: 3896-2017-m
LIcEnçA nº: 4298-2017
rEQUErEntE: EnErPEIXE s/A
cPf/cnPJ: 04426411000366
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º22’0,55’’ LAtItUdE: 12º13’1,39’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE constrUçÃo dE Um AcEsso 
LocALIzAdA nA zonA rUrAL fAzEndA VÁrzEA GrAndE, 
AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE, o QUAL PossUI UmA EXtEnsÃo 
dE 280,00 mEtros nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LonGItUdE 48°22’53,51’o E LAtItUdE 12°12’58,51’s no mUnIcÍPIo 
dE PEIXE-to. A obrA dEVEWrA sEr InIcIAdA APÓs rEQUErEr 
(AEf) AUtorIzAçÃo dE EXPLorAçÃo fLorEstAL. rEImPrEssÃo 
dE noVA dIsPEnsA Por Erro nA AtIVIdAdE.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 30/11/2017
VEncImEnto: 30/11/2018
ProcEsso nº: 3766-2017-m
LIcEnçA nº: 4585-2017
rEQUErEntE: AdAI
cPf/cnPJ: 92413350000106
mUnIcÍPIo: bAbAçULÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: : dEcLArAçÃo dE dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto 
AmbIEntAL PArA A VIAbILIdAdE dE ImPLAntAçÃo dE HortAs
AGroEcoLÓGIcAs E rEfLorEstAmEnto (PAIs)  nAs 
comUnIdAdEs rUrAIs ILHA VErdE E ArrAIAs, As AtIVIdAdEs
sErÃo dE PEQUEno PortE E PrEVIAmEntE comUnIcAdo Ao 
nAtUrAtIns QUAnto As fAmÍLIAs AtEndIdAs PELo ProGrAmA, 
no mUnIcÍPIo dE bAbAçULAndIA -to

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2017
ProcEsso nº: 3038-2017-m
LIcEnçA nº: 4136-2017
rEQUErEntE: tAbocAs PArtIcIPAçoEs EmPrEEndImEnto s/A
cPf/cnPJ: 03130160001468
mUnIcÍPIo: bErnArdo sAYÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º53’36,0’’ LAtItUdE: 7º53’40,0’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE constrUçÃo dE Um rAmAL dE rEdE 
ELÉtrIcA - rdr- mt 34,5 KV E 01 trAfo dE 75 KVA, com EXtEnsÃo 
dE 18,00m. LocAL dE InstALAçÃo: fAzEndA rAncHo conQUIstA, 
sItUAdA nA mArGEm dIrEItA dA rodoVIA to - 164 zonA rUrAL, 
mUnIcÍPIo dE bErnArdo sAYÃo - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2019
ProcEsso nº: 602-2015-m
LIcEnçA nº: 4493-2017
rEQUErEntE: JosE dE ArAUJo sILVA
cPf/cnPJ: 77309006100
mUnIcÍPIo: GoIAnortE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º59’59,66’’ LAtItUdE: 8º56’20,18’’
obJEtIVo: LP: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA nA fAzEndA boA EsPErAnçA, 
PArA 941 cAbEçAs dE GAdo Em 242,3892 HA, no mUnIcÍPIo dE 
GoIAnortE- to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2019
ProcEsso nº: 1800-2017-m
LIcEnçA nº: 4231-2017
rEQUErEntE: dIomIro GonçALVEs dos rEIs
cPf/cnPJ: 32023600197
mUnIcÍPIo: APArEcIdA do rIo nEGro-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º10’32,0’’ LAtItUdE: 9º56’8,6’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA nA ProPrIEdAdE fAzEndA boA 
sortE 3 LocALIzAdA no mUnIcÍPIo dE APArEcIdA do rIo 
nEGro - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2019
ProcEsso nº: 1823-2015-m
LIcEnçA nº: 4500-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 42º16’32,0’’ LAtItUdE: 7º59’22,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 291,3233 HEctArEs com UmA 
mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE AnImAIs Por HEctArE 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2022
ProcEsso nº: 1824-2017-m
LIcEnçA nº: 4458-2017
rEQUErEntE: JosE mIGUEL mAUAd
cPf/cnPJ: 27931862953
mUnIcÍPIo: rIo sono-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º43’0,58’’ LAtItUdE: 9º34’0,14’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE bArrAmEnto PArA fIns dE PIscIcULtUrA, sEndo 8 
bArrAmEntos com 9,76HA dE LÂmInA d’ÁGUA PArA ProdUçÃo 
dE tAmbAQUI E cArAnHA Por sIstEmA
IntEnsIVo, no mUnIcÍPIo dE rIo do sono - to.
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EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 08/11/2017
VEncImEnto: 08/11/2021
ProcEsso nº: 6039-2012-m
LIcEnçA nº: 4189-2017
rEQUErEntE: GomEs E costA mAtErIAIs dE constrUçAo LtdA
cPf/cnPJ: 07204311000111
mUnIcÍPIo: PontE ALtA do bom JEsUs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º28’40,0’’ LAtItUdE: 12º6’0,06’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo do EmPrEEndImEnto 
mInErÁrIo com AtIVIdAdE dE EXtrAçÃo dE ArEIA, Em UmA 
ÁrEA dE 7,36 HA, Ás mArGEns do rIo PontE ALtA, dIVIsA EntrE 
os mUnIcÍPIos dE PontE ALtA do bom JEsUs E tAGUAtInGA, 
dELImItAdA PELA PoLIGonAL AUtorIzAdA PELo dnPm n° 
864.120/2015, Em rEGImE dE LIcEncIAmEnto, com InstALAçÕEs 
no ImÓVEL rUrAL dEnomInAdo cHÁcArA ÁGUAs LIndAs, 
mUnIcÍPIo dE PontE ALtA do bom JEsUs.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2020
ProcEsso nº: 623-2017-m
LIcEnçA nº: 4412-2017
rEQUErEntE: AnJos E PInto comÉrcIo E dErIVAdos dE 
PEtrÓLEo LtdA - mE
cPf/cnPJ: 20653810000154
mUnIcÍPIo: brAsILÂndIA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º29’15,0’’ LAtItUdE: 8º23’35,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto dA AtIVIdAdE 
dE sErVIços dE Posto dE combUstÍVEIs - comÉrcIo
VArEJIstA PArA o EmPrEEndImEnto AnJos E PInto com. E 
dErIVAdos dE PEtroLEo LtdA - Posto rEcrEIo V LocALIzAdo 
nA cHÁcArA n. srA. APArEcIdA s/n br 153 Km 280, brAsILÂndIA-
to. cAPAcIdAdE dE ArmAzEnAmEnto dos tAnQUEs É dE 240 
LItros dE combUstÍVEIs.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2019
ProcEsso nº: 3107-2017-m
LIcEnçA nº: 4482-2017
rEQUErEntE: KAtIAnA bArbosA PImEntEL rodrIGUEs
cPf/cnPJ: 04113046158
mUnIcÍPIo: ItAcAJÁ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 1º1’0,01’’ LAtItUdE: 1º1’0,01’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE LAVA JAto no mUnIcÍPIo dE ItAcAJÁ

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1831-2015-m
LIcEnçA nº: 4261-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’39,29’’ LAtItUdE: 8º12’51,64’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 186,08 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2019
ProcEsso nº: 1091-2017-m
LIcEnçA nº: 4423-2017
rEQUErEntE: cLEdIomAr rodrIGUEs
cPf/cnPJ: 38711222115
mUnIcÍPIo: ArAGomInAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA JÁ ImPLAntAdA, no sIstEmA 
dE mAnEJo EXtEnsIVo PArA crIA, rEcrIA E EnGordA dE 73 
AnImAIs Em 73, HEctArEs dE PAstAGEm dA fAzEndA
nossA sEnHorA APArEcIdA no mUnIcÍPIo dE ArAGUAÍnA, nAs 
coordEnAdAs LAtItUdE: 06º44’56,00”
LonGItUdE: 48º46’53,30”, ProPrIEdAdE do sEnHor cLEdIomAr 
rodrIGUEs.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2018
ProcEsso nº: 1795-2015-m
LIcEnçA nº: 4488-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º16’0,95’’ LAtItUdE: 8º4’0,84’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 162,95 HEctArEs
com UmA mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE AnImAIs Por 
HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2019
ProcEsso nº: 1825-2015-m
LIcEnçA nº: 4324-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,06’’ LAtItUdE: 8º15’0,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 401,25 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 07/11/2017
VEncImEnto: 07/11/2020
ProcEsso nº: 3222-2014-m
LIcEnçA nº: 4178-2017
rEQUErEntE: AGnALdo LImA sodrÉ
cPf/cnPJ: 08918841000194
mUnIcÍPIo: PEdro Afonso-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º10’12,6’’ LAtItUdE: 8º59’13,09’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
do EmPrEEndImEnto (LAVA JAto/sErVIços), LocALIzAdo nA 
zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE PEdro Afonso -to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 28/11/2017
VEncImEnto: 28/11/2022
ProcEsso nº: 3146-2017-m
LIcEnçA nº: 4533-2017
rEQUErEntE: PAULo nAoKI nAKAmUrA
cPf/cnPJ: 53573790844
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º7’2,35’’ LAtItUdE: 8º35’4,37’’
obJEtIVo: Lo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em 374,9486 HA, no mUnIcÍPIo dE 
ItAPIrAtIns - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1831-2015-m
LIcEnçA nº: 4260-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’39,29’’ LAtItUdE: 8º12’51,64’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
186,08 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2019
ProcEsso nº: 3100-2017-m
LIcEnçA nº: 4234-2017
rEQUErEntE: GUstAVo bArbosA ArAUJo mE
cPf/cnPJ: 28011495000173
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º32’0,51’’ LAtItUdE: 12º2’0,23’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE dE comErcIo VArEJIstA dE combUstÍVEIs PArA 
VEÍcULos AUtomotorEs - Posto sIm - LocALIzAdo nA AVEnIdA 
AEroPorto, Qd. 115, Lts 19/20, sEtor cEntrAL, mUnIcÍPIo dE 
PEIXE - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1829-2015-m
LIcEnçA nº: 4248-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’13,53’’ LAtItUdE: 8º14’50,59’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
451,62 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2019
ProcEsso nº: 623-2017-m
LIcEnçA nº: 4410-2017
rEQUErEntE: AnJos E PInto comÉrcIo E dErIVAdos dE 
PEtrÓLEo LtdA - mE
cPf/cnPJ: 20653810000154
mUnIcÍPIo: brAsILÂndIA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º29’15,0’’ LAtItUdE: 8º23’35,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE sErVIços dE Posto dE combUstÍVEIs - comÉrcIo
VArEJIstA PArA VEÍcULos AUtomotorEs do EmPrEEndImEnto 
AnJos E PInto com. E dErIVAdos dE PEtrÓLEo LtdA - 
Posto rEcrEIo V com ÁrEA constrUÍdA dE 3211,56 m2 
com cAPAcIdAdE dE ArmAzEnAmEnto PArA 240 LItros dE 
combUstÍVEIs.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 08/11/2017
VEncImEnto: 08/11/2018
ProcEsso nº: 3499-2017-m
LIcEnçA nº: 4191-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE PAU dArco
cPf/cnPJ: 25063991000182
mUnIcÍPIo: PAU d Arco-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º22’2,56’’ LAtItUdE: 7º32’24,16’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto 
AmbIEntAL PArA A ImPLAntAçÃo dE 01 AcAdEmIA Ao Ar LIVrE, 
com ÁrEA dE 120 m2 sItUAdA nA rUA coronEL GrIsostE E 
01 UnIdAdE dE AcAdEmIA Ao Ar LIVrE, com ÁrEA dE 150 m2 
sItUAdA nA rUA trÊs dE mAIo, cEntro, no mUnIcÍPIo dE PAU 
d´Arco - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/11/2017
VEncImEnto: 03/11/2020
ProcEsso nº: 1993-2017-m
LIcEnçA nº: 4123-2017
rEQUErEntE: EdUArdo JosE dIAs
cPf/cnPJ: 61839043172
mUnIcÍPIo: dUErÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º24’0,21’’ LAtItUdE: 11º36’0,51’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto PArA A AtIVIdAdE dE AGroPEcUÁrIA Em 
UmA ÁrEA dE 301,6630 HA PArA fInALIdAdE dE PAstAGEm.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2019
ProcEsso nº: 3722-2017-m
LIcEnçA nº: 4319-2017
rEQUErEntE: dIrEçÃo tocAntIns IncorPorAdorA LtdA
cPf/cnPJ: 23373455000158
mUnIcÍPIo: nAzArÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 19º91’0,56’’ LAtItUdE: 93º6’4,25’’
obJEtIVo: rEmEtE-sE À AnÁLIsE dA docUmEntAçÃo 
APrEsEntAdA com VIstAs A LIbErAçÃo dE LIcEnçA PrEVIA LP 
PArA AtIVIdAdE dE fAbrIcA com fIns dE ProdUçÃo dE fArInHA 
- GrUPo IndUstrIAL, LocALIzAdA nA fAzEndA cAbEcEIrA GLEbA 
rIAcHInHo, coordEnAdAs GEoGrAfIcAs LAtItUdE 93º6’4,25’’ 
LonGItUdE: 19º91’0,56 sItUAdA
no mUnIcÍPIo dE nAzArÉ -to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 09/11/2018
ProcEsso nº: 3316-2017-m
LIcEnçA nº: 4202-2017
rEQUErEntE: AntonIo cArLos dE oLIVEIrA JoAQUIm
cPf/cnPJ: 19943407972
mUnIcÍPIo: coUto mAGALHÃEs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º11’40,4’’ LAtItUdE: 8º21’47,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE AGroPEcUÁrIA/AGrIcULtUrA.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 27/11/2017
VEncImEnto: 27/11/2018
ProcEsso nº: 943-2015-m
LIcEnçA nº: 4524-2017
rEQUErEntE: frAncIscA rodrIGUEs dA sILVA
cPf/cnPJ: 88038629191
mUnIcÍPIo: tocAntInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo A sEnHorA frAncIscA rodrIGUEs dA 
sILVA A trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro
dos LImItEs do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2020
ProcEsso nº: 1795-2015-m
LIcEnçA nº: 4491-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º16’0,95’’ LAtItUdE: 8º4’0,84’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 162,95 
HEctArEs com UmA mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE 
AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2020
ProcEsso nº: 1790-2015-m
LIcEnçA nº: 4352-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º47’0,98’’ LAtItUdE: 7º40’0,82’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 475,,53 
HEctArEs com UmA mÉdIA dE 03 cAbEçAs dE GAdo Por 
HEctArE.
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EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2022
ProcEsso nº: 2047-2017-m
LIcEnçA nº: 4144-2017
rEQUErEntE: EnErGIsA tocAntIns dIstrIbUIdorA dE EnErGIA 
s/A dE EnErGIA
cPf/cnPJ: 25086034000171
mUnIcÍPIo: coLmÉIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º50’13,1’’ LAtItUdE: 8º40’54,26’’
obJEt IVo:  EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE 
coLmÉIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 28/11/2017
VEncImEnto: 28/11/2019
ProcEsso nº: 642-2017-m
LIcEnçA nº: 4549-2017
rEQUErEntE: nArcIzo ALbIno bErndt
cPf/cnPJ: 30405130953
mUnIcÍPIo: PIUm-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º38’21,44’’ LAtItUdE: 10º6’51,39’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA 
dE 859,7622 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL. 
rEImPrEssA PArA corrIGIr ÁrEA dA ProPrIEdAdE.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2021
ProcEsso nº: 3511-2013-m
LIcEnçA nº: 4466-2017
rEQUErEntE: PrEdILEctA IncorPorAçÕEs comErcIo E 
ImoVEIs LtdA
cPf/cnPJ: 01369677000164
mUnIcÍPIo: ArAGUAÍnA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º13’39,7’’ LAtItUdE: 7º12’55,1’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ProrroGAçÃo dA LIcEnçA dE 
InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE (ImobILIArIo) do LotEAmEnto 
mAnsÕEs do LAGo no sEtor bArros, QUE EstA sEndo 
InstALAdo nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcA LAtItUdE 07°13’00,5’ 
E LonGItUdE 48°13’40,8 nA zonA UrbAnA do mUnIcÍPIo dE 
ArAGUAInA.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 20/11/2017
VEncImEnto: 20/11/2023
ProcEsso nº: 1041-2017-m
LIcEnçA nº: 4385-2017
rEQUErEntE: GILbErto mAzzALI E oUtrA
cPf/cnPJ: 72185163868
mUnIcÍPIo: fIGUEIrÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º13’27,47’’ LAtItUdE: 12º12’20,33’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA A LIcEnçA 
dE InstALAçÃo dE Um bArrAmEnto com 3,31 HEctArEs dE 
LÂmInA d’ÁGUA, LocALIzAdo nA fAzEndA GIsAtA, mUnIcÍPIo 
dE fIGUEIroPÓLIs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2021
ProcEsso nº: 1824-2017-m
LIcEnçA nº: 4457-2017
rEQUErEntE: JosE mIGUEL mAUAd
cPf/cnPJ: 27931862953
mUnIcÍPIo: rIo sono-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º43’0,58’’ LAtItUdE: 9º34’0,14’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE bArrAmEnto PArA fIns dE PIscIcULtUrA, sEndo 8 
bArrAmEntos com 9,76HA dE LÂmInA d’ÁGUA PArA ProdUçÃo 
dE tAmbAQUI E cArAnHA Por sIstEmA IntEnsIVo, no mUnIcÍPIo 
dE rIo do sono - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 29/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2021
ProcEsso nº: 3547-2014-m
LIcEnçA nº: 4559-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE sAntA tErEzInHA
cPf/cnPJ: 01634030000112
mUnIcÍPIo: sAntA tErEzInHA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º48’19,68’’ LAtItUdE: 6º28’37,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE (mInErAçÃo) EXtrAçÃo dE cAscALHo, LocALIzAdA no 
PoVoAdo rIsAdA, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE sAntA 
tErEzInHA do tocAntIns nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LonGItUdE 47°48’19,68’ LAtItUdE 06°28’37,95’ PArA APLIcAçÃo 
nAs obrAs do mUnIcÍPIo, com ÁrEA dE LAVrA dE 12,00 HA

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1826-2015-m
LIcEnçA nº: 4253-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º7’35,63’’ LAtItUdE: 8º12’0,42’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
172,42 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1837-2015-m
LIcEnçA nº: 4265-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º5’48,21’’ LAtItUdE: 8º13’2,47’’
obJEtIVo: EstE AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
220,081 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2019
ProcEsso nº: 1799-2015-m
LIcEnçA nº: 4506-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º18’0,78’’ LAtItUdE: 7º58’0,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 187,0833 HEctArEs com UmA 
mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE AnImAIs Por HEctArE 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 29/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2021
ProcEsso nº: 6354-2013-m
LIcEnçA nº: 4562-2017
rEQUErEntE: cArVAo EsPErAnçA
cPf/cnPJ: 16804341000150
mUnIcÍPIo: sAntA rItA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º26’25,0’’ LAtItUdE: 10º50’54,0’’
obJEtIVo: LIcEnçA PArA AtIVIdAdE dE cArVoEJAmEnto com 
50(cInQUEntA) fornos, com cIcLo dE 05 A 07 dIAs, ProdUzIndo 
100mdc Por forno, LocALIzAdo nA fAzEndA sÃo sEbAstIÃo, 
zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE sAntA rItA do tocAntIns - to



Ano XXIX - EstAdo do tocAntIns, tErçA-fEIrA, 19 dE dEzEmbro dE 20175.014DIÁRIO OFICIAL   No114

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2023
ProcEsso nº: 2742-2017-m
LIcEnçA nº: 4225-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE coLInAs do 
tocAntIns
cPf/cnPJ: 01795483000120
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º29’15,54’’ LAtItUdE: 8º3’13,36’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A InstALAçÃo dA PAVImEntAçÃo 
AsfÁLtIcA nA rUA tEtA E trEcHo dA AVEnIdA tocAntIns no 
mUnIcÍPIo dE coLInAs do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2022
ProcEsso nº: 2047-2017-m
LIcEnçA nº: 4153-2017
rEQUErEntE: EnErGIsA tocAntIns dIstrIbUIdorA dE EnErGIA 
s/A dE EnErGIA
cPf/cnPJ: 25086034000171
mUnIcÍPIo: coLmÉIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º50’13,1’’ LAtItUdE: 8º40’54,26’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E oPErAçÃo 
do EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE 
coLmÉIA -to.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 2854-2017-m
LIcEnçA nº: 4250-2017
rEQUErEntE: Posto PIUm
cPf/cnPJ: 05807461000194
mUnIcÍPIo: PIUm-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2020
ProcEsso nº: 1773-2015-m
LIcEnçA nº: 4331-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,51’’ LAtItUdE: 8º52’0,18’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
100,00 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2018
ProcEsso nº: 3526-2017-m
LIcEnçA nº: 4444-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE sAndoLÂndIA
cPf/cnPJ: 37344355000108
mUnIcÍPIo: sAndoLÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: : AtIVIdAdE dE obrA cIVIL LInEAr PArA ImPLAntAçÃo 
dE PAVImEntAçÃo AsfALtIcA com cALçAdA E mEIo fIo
rUAs dAs rUAs A E AVEnIdAs A, c, c LocALIzAdA nA ÁrEA 
UrbAnA do mUnIcÍPIo dE sAndoLÂndIA.com ÁrEA totAL dE 
3031,00 m² dE PAVImEntAçÃo

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1826-2015-m
LIcEnçA nº: 4252-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º7’35,63’’ LAtItUdE: 8º12’0,42’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 172,42 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1781-2015-m
LIcEnçA nº: 4281-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’7,72’’ LAtItUdE: 8º8’46,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 581,21 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 29/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2020
ProcEsso nº: 3595-2017-m
LIcEnçA nº: 4568-2017
rEQUErEntE: t.mArtIns cAmPos 28.434.276/0001-05
cPf/cnPJ: 28434276000105
mUnIcÍPIo: sAntA fÉ do ArAGUAIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º41’0,44’’ LAtItUdE: 7º9’0,13’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo do Posto dE 
combUstÍVEL t. mArtIns cAmPos - PEtro cAmPos sAntA fÉ, do 
GrUPo sErVIços com cAPAcIdAdE totAL dE ArmAzEnAmEnto 
dos tAnQUEs dE 60.000 LItros, sItUAdo no mUnIcÍPIo dE 
sAntA fÉ do ArAGUAIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2020
ProcEsso nº: 1800-2017-m
LIcEnçA nº: 4232-2017
rEQUErEntE: dIomIro GonçALVEs dos rEIs
cPf/cnPJ: 32023600197
mUnIcÍPIo: APArEcIdA do rIo nEGro-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º10’32,0’’ LAtItUdE: 9º56’8,6’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE AGrIcULtUrA nA ProPrIEdAdE fAzEndA boA sortE 3 
LocALIzAdA no mUnIcÍPIo dE APArEcIdA do rIo nEGro - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 17/11/2017
VEncImEnto: 17/11/2022
ProcEsso nº: 824-2016-m
LIcEnçA nº: 4355-2017
rEQUErEntE: JosÉ corrEIA dE oLIVEIrA
cPf/cnPJ: 05926750334
mUnIcÍPIo: bom JEsUs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º1’46,99’’ LAtItUdE: 9º5’21,42’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA dE cortE 123,9286HA dE PAstAGEm cULtIVAdA, 
Por sIstEmA EXtEnsIVo, com 50 cAbEçAs dE GAdo, no 
mUnIcÍPIo dE bom JEsUs do tocAntIns - to.
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EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 20/11/2017
VEncImEnto: 20/11/2019
ProcEsso nº: 899-2017-m
LIcEnçA nº: 4392-2017
rEQUErEntE: JosÉ AUGUsto mEnEzEs frEItAs dE cAmPos
cPf/cnPJ: 05129360800
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º24’50,8’’ LAtItUdE: 10º2’36,14’’
obJEtIVo: LI: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE LAzEr E tUrIsmo Em 6.239,85m², nAs coord.: LonG.: 
48°24’50,80”o E LAt.: 10°02’36,14”s no mUnIcÍPIo dE Porto 
nAcIonAL - to;

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2020
ProcEsso nº: 1824-2017-m
LIcEnçA nº: 4461-2017
rEQUErEntE: JosE mIGUEL mAUAd
cPf/cnPJ: 27931862953
mUnIcÍPIo: rIo sono-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º43’0,58’’ LAtItUdE: 9º34’0,14’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A ImPLAntAçÃo dE PIscIcULtUrA 
Em 8 bArrAmEntos com 9,76HA dE LÂmInA d’ÁGUA PArA 
ProdUçÃo dE tAmbAQUI E cArAnHA Por sIstEmA IntEnsIVo, 
no mUnIcÍPIo dE rIo sono - to.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE PISCICULTURA - 
DDP - 99

dAtA cAdAstro: 01/11/2017
VEncImEnto: 01/11/2018
ProcEsso nº: 2781-2017-m
LIcEnçA nº: 4104-2017
rEQUErEntE: fAUsto fErnAndEs dE mELo
cPf/cnPJ: 00486035620
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º59’42,3’’ LAtItUdE: 11º37’10,02’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA A dIsPEnsA dE 
LIcEncIAmEnto PArA AtIVIdAdE dE PIscIcULtUrA Em tAnQUEs 
EscAVAdos.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 09/11/2018
ProcEsso nº: 3469-2017-m
LIcEnçA nº: 4206-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE PEIXE
cPf/cnPJ: 02396166000102
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º33’20,15’’ LAtItUdE: 12º0’50,67’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
mInErAçÃo (EXtrAçÃo dE cAscALHo) LocALIzAdo nA cHÁcArA 
nossA sEnHorA APArEcIdA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE 
PEIXE nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcA LonGItUdE-48°33’20,15 
W’ E LAtItUdE 12°00’50,67’s A sErEm UtILIzAdAs como APoIo As 
obrAs do mUnIcÍPIo dE PEIXE.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2018
ProcEsso nº: 3942-2017-m
LIcEnçA nº: 4418-2017
rEQUErEntE: Amor Amor PErfUmArIA E mAKE UP
cPf/cnPJ: 21810454000106
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA A dIsPEnsA dE 
LIcEncIAmEnto AmbIEntAL do EmPrEEndImEnto L. dA s.
sAntos rodrIGUEs-mE, dEnomInAdo Amor Amor PErfUmArIA 
E mAKE UP, LocALIzAdo no mUnIcÍPIo dE GUrUPI-to.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1829-2015-m
LIcEnçA nº: 4246-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’13,53’’ LAtItUdE: 8º14’50,59’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 451,62 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2020
ProcEsso nº: 1799-2015-m
LIcEnçA nº: 4507-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º18’0,78’’ LAtItUdE: 7º58’0,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A 
InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 
187,0833 HEctArEs com UmA mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs 
dE AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2019
ProcEsso nº: 1779-2015-m
LIcEnçA nº: 4304-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,79’’ LAtItUdE: 8º27’0,36’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 104,66 HEctArEs com UmA 
mÉdIA dE 03 AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE 
rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2020
ProcEsso nº: 1779-2015-m
LIcEnçA nº: 4306-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,79’’ LAtItUdE: 8º27’0,36’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 104,66 
HEctArEs com UmA mÉdIA dE 03 AnImAIs Por HEctArE nA 
rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2018
ProcEsso nº: 2623-2016-m
LIcEnçA nº: 4301-2017
rEQUErEntE: sUPEr KI bArAto comErcIo dE GEnEros 
ALImEntIcIos LtdA
cPf/cnPJ: 23368162000182
mUnIcÍPIo: LAGoA dA confUsÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo sUPEr KI bArAto comErcIo dE GEnEros 
ALImEntÍcIos LtdA A trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo 
dEntro dos LImItEs do EstAdo do tocAntIns.



Ano XXIX - EstAdo do tocAntIns, tErçA-fEIrA, 19 dE dEzEmbro dE 20175.014DIÁRIO OFICIAL   No116

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO AMbIENTAL

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2018
ProcEsso nº: 6800-2014-m
LIcEnçA nº: 4430-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE bArroLAndIA
cPf/cnPJ: 24851453000190
mUnIcÍPIo: bArroLÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo E oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE (mInErAçÃo) LocALIzAdA nA zonA rUrAL do 
mUnIcÍPIo dE bArroLÂndIA nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
s09°48’14,68’/W48°54’35,53’ E . s09°51’04,34’/W48°52’51,83’ A sErEm 
UtILIzAdAs como APoIo As obrAs do mUnIcÍPIo.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 20/11/2017
VEncImEnto: 20/11/2018
ProcEsso nº: 3541-2016-m
LIcEnçA nº: 4383-2017
rEQUErEntE: frAncIsco ErInALdo dE soUsA
cPf/cnPJ: 02676181157
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo (o) sEnHor, frAncIsco ErInALdo dE 
soUsA A trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro 
dos LImItEs do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2020
ProcEsso nº: 2356-2017-m
LIcEnçA nº: 4313-2017
rEQUErEntE: cAsA dA roçA
cPf/cnPJ: 05213603000195
mUnIcÍPIo: dIAnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 46º49’15,67’’ LAtItUdE: 11º37’28,48’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
(sErVIço) comErcIo dE ProdUtos AGroPÉcUArIo, 
LocALIzAdA nA AVEnIdA 7 dE sEtEmbro, 299 cEntro no 
mUnIcÍPIo dE dIAnÓPoLIs -to AtIVIdAdE dE PEQUEno PortE..

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 07/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2017
ProcEsso nº: 3935-2017-m
LIcEnçA nº: 4171-2017
rEQUErEntE: sEdUc
cPf/cnPJ: 25053083000108
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 11º44’18,56’’ LAtItUdE: 9º5’33,88’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE rEformA do EstÁdIo dE fUtEboL 
GILbErto rEsEndE rocHA/rEzEndÃo, ÁrEA dA
AtIVIdAdE/EmPrEEndImEnto 10.839,37m², LocALIzAdo nA rUA 
11, H,13E G-I, QUAdrA 87, mUnIcÍPIo dE GUrUPI - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2018
ProcEsso nº: 1785-2015-m
LIcEnçA nº: 4484-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º12’1,23’’ LAtItUdE: 7º59’45,58’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 180,02 HEctArEs
com UmA mÉdIA dE LotAçÃo dE 03 cAbEçAs dE AnImAIs Por 
HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2018
ProcEsso nº: 1779-2015-m
LIcEnçA nº: 4303-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: fILAdÉLfIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,79’’ LAtItUdE: 8º27’0,36’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 104,66 HEctArEs
com UmA mÉdIA dE 03 AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA 
ProPrIEdAdE rUrAL .

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2019
ProcEsso nº: 1788-2015-m
LIcEnçA nº: 4344-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º47’0,98’’ LAtItUdE: 7º40’0,82’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 600,00 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 314-2000
LIcEnçA nº: 4266-2017
rEQUErEntE: Posto fLAmboYAnt
cPf/cnPJ: 37377934000238
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º4’15,8’’ LAtItUdE: 11º43’3,19’’
obJEtIVo:  EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA o 
fUncIonAmEnto do EmPrEEndImEnto: ELdorAdo comÉrcIo 
dE PEtrÓLEo, sItUAdo no mUnIcÍPIo dE GUrUPI-to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1837-2015-m
LIcEnçA nº: 4263-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º5’48,21’’ LAtItUdE: 8º13’2,47’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
220,081 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2019
ProcEsso nº: 737-2017-m
LIcEnçA nº: 4348-2017
rEQUErEntE: sErGIo rodrIGUEs dA sILVA
cPf/cnPJ: 76588459149
mUnIcÍPIo: cArIrI do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º10’16,38’’ LAtItUdE: 11º59’31,1’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em sIstEmAs sEmI-IntEnsIVo 
Em 194,4079HA dE ÁrEA dE PAstAGEm nAtUrAL, com 
AProXImAdAmEntE 0,8UA/HA, no mUnIcÍPIo dE cArIrI do 
tocAntIns - to.
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EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 29/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2019
ProcEsso nº: 2496-2017-m
LIcEnçA nº: 4569-2017
rEQUErEntE: LIndomAr GoULArtE dE AndrAdE cPf/cnPJ: 
23206845149
mUnIcÍPIo: PIUm-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º26’53,83’’ LAtItUdE: 10º16’17,56’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA LocALIzAdA nA fAzEndA
VErdE EsPErAnçA.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 30/11/2017
VEncImEnto: 30/11/2019
ProcEsso nº: 1044-2017-m
LIcEnçA nº: 4588-2017
rEQUErEntE: sAndrA rEmIGIo dos sAntos
cPf/cnPJ: 39201040130
mUnIcÍPIo: APArEcIdA do rIo nEGro-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º54’0,6’’ LAtItUdE: 9º59’0,46’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA Em sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
714.8622 HA.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1832-2015-m
LIcEnçA nº: 4277-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º9’26,55’’ LAtItUdE: 8º10’23,86’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 303,07 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2018
ProcEsso nº: 3427-2017-m
LIcEnçA nº: 4300-2017
rEQUErEntE: GILVAnE rodrIGUEs AGUIAr
cPf/cnPJ: 97825239172
mUnIcÍPIo: tocAntInÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º25’22,65’’ LAtItUdE: 6º19’22,19’’
obJEtIVo: AUtorIzo GILVAnE rodrIGUEs AGUIAr A 
trAnsPortAr E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs 
do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 30/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2018
ProcEsso nº: 4104-2017-m
LIcEnçA nº: 4575-2017
rEQUErEntE: dJ rEcIcLÁGEm cPf/cnPJ: 09636999000134
mUnIcÍPIo: GUArAÍ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º30’34,0’’ LAtItUdE: 8º49’58,5’’
obJEtIVo: dIsPEnsA dE LIcEncIAmEnto AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE comÉrcIo E trAnsPortEs dE ProdUtos nÃo 
PErIGosos, LocALIzAdA nA zonA UrbAnA AV. tocAntIns, 1705, 
cEntro E rUA PAU brAsIL, A AtIVIdAdE dEsEnVoLVIdA tEm A 
PÁtIo 1.936 m² EdIfIcAçÃo sEndo GALPÃo E EscrItÓrIo.nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcA LonG: 48º30’34’’o LAt: 08º49’58,5’’s 
no mUnIcÍPIo dE GUArAÍ - to

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 07/11/2017
VEncImEnto: 07/11/2023
ProcEsso nº: 3333-2017-m
LIcEnçA nº: 4175-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE ArAGUAçU
cPf/cnPJ: 02391407000112
mUnIcÍPIo: ArAGUAçU-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
obrA cIVIL LInEAr dE PAVImEntAçÃo AsfÁLtIcA UrbAnA E mEIo 
fIo com sArJEtA nA rUA 08 - ÁrEA - 512,00m², rUA 09 - ÁrEA - 
640,00m², rUA 10 - ÁrEA - 512,00m², rUA
bEnEdIto GomEs PErEIrA - ÁrEA - 1.743,10 m², crUzAmEnto 
rUA bEnEdIto com A rUA 09 - ÁrEA 311,58m² E mEIo
fIo com sArJEtA - ÁrEA 1.069,92m² E cALçAdAs - ÁrEA - 
1.658,91m². sEtor fELIX fErrEIrA, zonA UrbAnA, mUnIcÍPIo 
dE ArAGUAçU - to. nAs sEGUIntEs coordEnAdAs Utm, fUso 
22L - rUA 08 - 628131E 8569065n, rUA 09 - 628045E 8569048n, rUA 
10 - 628067E 8568978n, rUA bEnEdIto GomEs PErEIrA - 628014E 
8568981n.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 03/11/2017
VEncImEnto: 03/11/2019
ProcEsso nº: 3229-2017-m
LIcEnçA nº: 4118-2017
rEQUErEntE: AGEncIA dE dEsEnVoLVImEnto tUrIstIco- 
AdtUr
cPf/cnPJ: 07817993000138
mUnIcÍPIo: mAtEIros-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE dE LAzEr E tUrIsmo (constrUçÃo dE QUIosQUE
E rEformA do sAnItÁrIo dA PrAInHA) do EmPrEEndImEnto.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 08/11/2017
VEncImEnto: 08/11/2018
ProcEsso nº: 2415-2015-m
LIcEnçA nº: 4195-2017
rEQUErEntE: IPAnEmA dErIVAdos dE PEtroLEo mE
cPf/cnPJ: 00798642000188
mUnIcÍPIo: ALVorAdA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 12º7’26,4’’ LAtItUdE: 49º7’58,86’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2020
ProcEsso nº: 2742-2017-m
LIcEnçA nº: 4224-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE coLInAs do 
tocAntIns
cPf/cnPJ: 01795483000120
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º29’15,54’’ LAtItUdE: 8º3’13,36’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
PAVImEntAçÃo AsfÁLtIcA nA rUA tEtA E trEcHo dA AVEnIdA
tocAntIns no mUnIcÍPIo dE coLInAs do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2019
ProcEsso nº: 1828-2015-m
LIcEnçA nº: 4258-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’58,78’’ LAtItUdE: 8º12’40,89’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 345,64 HEctArEs 
nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL
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EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2018
ProcEsso nº: 3431-2016-m
LIcEnçA nº: 4320-2017
rEQUErEntE: rodsEf - trAnsPortEs E LoGIstIcAs LtdA
cPf/cnPJ: 18651065000162
mUnIcÍPIo: noVA oLIndA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º25’35,0’’ LAtItUdE: 7º39’50,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o trAnsPortE dE cArGAs 
PErIGosAs no tErrItÓrIo do EstAdo do tocAntIns. obs.: 
APrEsEntAr A EstE ÓrGÃo AmbIEntAL, Em cArÁtEr dE 
UrGÊncIA, A rELAçÃo dAs PLAcAs com InIcIAIs I A Q
no ArQUIVo Word, no sEntIdo dE VIAbILIzAr o sEU rEGIstro 
nEstA LIcEnçA. AtÉ QUE Isto nÃo ocorrA, rEcomEndA-sE 
A EmPrEsA trAnsPortAr cArGAs PErIGosAs APEnAs Em 
VEÍcULos cUJAs PLAcAs EstEJAm
AQUI rEGIstrAdAs.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/11/2017
VEncImEnto: 03/11/2020
ProcEsso nº: 3228-2017-m
LIcEnçA nº: 4121-2017
rEQUErEntE: AGEncIA dE dEsEnVoLVImEnto tUrIstIco- 
AdtUr
cPf/cnPJ: 07817993000138
mUnIcÍPIo: mAtEIros-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE dE LAzEr E tUrIsmo (constrUçÃo dE QUIosQUE
nAs dUnAs, constrUçÃo dE QUIosQUE E rEformA dA 
trILHA nA sErrA do EsPÍrIto sAnto) do EmPrEEndImEnto. 
foI ImPrEssA orIGInALmEntE dIA 03/11/2017 E EstÁ sEndo 
rEImPrEssA PArA corrEçÃo nA fInALIdAdE.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS - ATCP - 111

dAtA cAdAstro: 27/11/2017
VEncImEnto: 27/11/2018
ProcEsso nº: 1974-2012
LIcEnçA nº: 4521-2017
rEQUErEntE: Posto rIo JAVAÉs LtdA
cPf/cnPJ: 00896381000139
mUnIcÍPIo: formoso do ArAGUAIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º31’0,59’’ LAtItUdE: 11º48’0,33’’
obJEtIVo: trAnsPortE rodoVIÁrIo dE combUstÍVEIs 
(GAsoLInA, EtAnoL, ÓLEo dIEsEL). A EmPrEsA PossUI 01 
cAmInHÃo
cArActErIzAdo PELA PLAcA: nfz 4132, E fAz o PErcUrso 
EntrE formoso do ArAGUAIA E Porto nAcIonAL, EstAdo 
do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 29/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2019
ProcEsso nº: 3595-2017-m
LIcEnçA nº: 4567-2017
rEQUErEntE: t.mArtIns cAmPos 28.434.276/0001-05
cPf/cnPJ: 28434276000105
mUnIcÍPIo: sAntA fÉ do ArAGUAIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º41’0,44’’ LAtItUdE: 7º9’0,13’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A InstALAçÃo do Posto dE 
combUstÍVEL t. mArtIns cAmPos - PEtro cAmPos sAntA fÉ, do 
GrUPo sErVIços com cAPAcIdAdE totAL dE ArmAzEnAmEnto 
dos tAnQUEs dE 60.000 LItros, sItUAdo no mUnIcÍPIo dE 
sAntA fÉ do ArAGUAIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2020
ProcEsso nº: 1825-2015-m
LIcEnçA nº: 4325-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,06’’ LAtItUdE: 8º15’0,24’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
401,25 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 22/11/2017
VEncImEnto: 22/11/2019
ProcEsso nº: 1824-2017-m
LIcEnçA nº: 4460-2017
rEQUErEntE: JosE mIGUEL mAUAd
cPf/cnPJ: 27931862953
mUnIcÍPIo: rIo sono-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º43’0,58’’ LAtItUdE: 9º34’0,14’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE PIscIcULtUrA Em 8 bArrAmEntos com 9,76HA dE 
LÂmInA d’ÁGUA PArA ProdUçÃo dE tAmbAQUI E cArAnHA Por 
sIstEmA IntEnsIVo, no mUnIcÍPIo dE rIo sono - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 03/11/2017
VEncImEnto: 03/11/2019
ProcEsso nº: 1993-2017-m
LIcEnçA nº: 4122-2017
rEQUErEntE: EdUArdo JosE dIAs
cPf/cnPJ: 61839043172
mUnIcÍPIo: dUErÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º24’0,21’’ LAtItUdE: 11º36’0,51’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA A 
AtIVIdAdE dE AGroPEcUÁrIA Em UmA ÁrEA dE 301,6630 HA
PArA fInALIdAdE dE PAstAGEm.

EXTRATO DA AUTORIzAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIzAÇÃO 
DE PESCADO - AP

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2018
ProcEsso nº: 3057-2008
LIcEnçA nº: 4497-2017
rEQUErEntE: PEIXArIA soL nAscEntE
cPf/cnPJ: 03842816000150
mUnIcÍPIo: GUrUPI-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AUtorIzo PEIXArIA soL nAscEntE A trAnsPortAr 
E comErcIALIzAr PEscAdo dEntro dos LImItEs do EstAdo 
do tocAntIns.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 29/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2020
ProcEsso nº: 722-2013-m
LIcEnçA nº: 4570-2017
rEQUErEntE: dAmAfrUtAs dIstrIbUIdorA
cPf/cnPJ: 08284620000101
mUnIcÍPIo: PArAÍso do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º11’47,51’’ LAtItUdE: 48º53’44,07’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE comErcIo AtAcAdIstA dE frUtAs E 
VErdUrAs LtdA GrUPo: sErVIcos,InstALAdA nA rUA
PErImEtrAL oEstE, noVA EsPErAnçA, coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs LonG: (GrAU: 10º11’47.51) LAt: (GrAU: 48º53’44.07) 
mUnIcÍPIo dE PArAÍso do tocAntIns/to.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1821-2015-m
LIcEnçA nº: 4271-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º8’38,43’’ LAtItUdE: 80º12’16,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
127,80 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL
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EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1831-2015-m
LIcEnçA nº: 4262-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’39,29’’ LAtItUdE: 8º12’51,64’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
186,08 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 21/11/2017
VEncImEnto: 21/11/2020
ProcEsso nº: 1921-2016-m
LIcEnçA nº: 4403-2017
rEQUErEntE: brAsnIcA frUtAs troPIcAIs
cPf/cnPJ: 17215175000119
mUnIcÍPIo: AGUIArnÓPoLIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º27’48,66’’ LAtItUdE: 6º28’59,62’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
frUtIcULtUrA, PELo rEQUErEntE AGroYAmA
AGronEGÓcIos LtdA, Em ProPrIEdAdEs rUrAIs dEnomInAdAs 
Por fAzEndA sAntAnA E fAzEndA sAmbA I, II, III
E IV, zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE AGUIArnÓPoLIs - to, nAs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LAt.: 06°29’08,85’’s E LonG.: 
47°26’15,69’’o.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2020
ProcEsso nº: 1767-2015-m
LIcEnçA nº: 4296-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,51’’ LAtItUdE: 8º52’0,18’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 120,49 
HEctArEs com UmA mÉdIA dE 03 AnImAIs Por HEctArE nA 
rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2021
ProcEsso nº: 2872-2016-m
LIcEnçA nº: 4156-2017
rEQUErEntE: mArILUcIo tIAGo dos sAntos
cPf/cnPJ: 71708910697
mUnIcÍPIo: LAGoA dA confUsÃo-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º48’0,18’’ LAtItUdE: 49º38’0,39’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
(mInErAçÃo) JAzIdA PArA EXtrAçÃo dE QUArtzo Em rEGImE
dE LAVrA GArImPEIrA com ÁrEA dE 49,51 HÁ, LocALIzAdA nA 
zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE LAGoA dA confUsÃo nA cHÁcArA 
EstÂncIA rEnAscEr II do ProcEsso dnPm nº 864.228/2016 
nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs LonGItUdE 49º38’39,700’ E 
LAtItUdE 10º48’18,825’

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2020
ProcEsso nº: 2963-2017-m
LIcEnçA nº: 4143-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE coLInAs do 
tocAntIns
cPf/cnPJ: 01795483000120
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º28’13,19’’ LAtItUdE: 8º3’16,18’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE obrA cIVIL LInEAr dE PAVImEntAçÃo AsfÁLtIcA
UrbAnA E drEnAGEm PLUVIAL nAs AVEnIdAs (ELIAs LoPEs dA 
sILVA E JUscELIno KUbItscHEK) AmbAs sItUAdAs no sEtor 
cAmPInAs, zonA UrbAnA, mUnIcÍPIo dE coLInAs do tocAntIns 
- to. totAL dE 671,77 m dE EXtEnsÃo. nAs sEGUIntEs 
coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs: LonGItUdE 48°28’13,19” E 
LAtItUdE 08°03’16,18”.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2019
ProcEsso nº: 2279-2017-m
LIcEnçA nº: 4334-2017
rEQUErEntE: dÁrIo dE soUsA PErEIrA
cPf/cnPJ: 29981280178
mUnIcÍPIo: sAndoLÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º48’53,21’’ LAtItUdE: 12º24’12,28’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA dA fAzEndA donA JoAnA
(dÁrIo dE soUzA PErEIrA).

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 17/11/2017
VEncImEnto: 17/11/2019
ProcEsso nº: 824-2016-m
LIcEnçA nº: 4353-2017
rEQUErEntE: JosÉ corrEIA dE oLIVEIrA
cPf/cnPJ: 05926750334
mUnIcÍPIo: bom JEsUs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º1’46,99’’ LAtItUdE: 9º5’21,42’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA dE cortE 123,9286HA dE 
PAstAGEm cULtIVAdA, Por sIstEmA EXtEnsIVo, com 50 cAbEçAs 
dE GAdo, no mUnIcÍPIo dE bom JEsUs do tocAntIns - to. 

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 29/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2019
ProcEsso nº: 3595-2017-m
LIcEnçA nº: 4566-2017
rEQUErEntE: t.mArtIns cAmPos 28.434.276/0001-05
cPf/cnPJ: 28434276000105
mUnIcÍPIo: sAntA fÉ do ArAGUAIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º41’0,44’’ LAtItUdE: 7º9’0,13’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do Posto 
dE combUstÍVEL t. mArtIns cAmPos - PEtro cAmPos
sAntA fÉ, do GrUPo sErVIços com cAPAcIdAdE totAL dE 
ArmAzEnAmEnto dos tAnQUEs dE 60.000 LItros, sItUAdo no 
mUnIcÍPIo dE sAntA fÉ do ArAGUAIA - to.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2019
ProcEsso nº: 82-1997
LIcEnçA nº: 4314-2017
rEQUErEntE: XAVAntE AGroIndUstrIAL dE cErEAIs LtdA
cPf/cnPJ: 01194528000101
mUnIcÍPIo: dUErÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º33’0,85’’ LAtItUdE: 11º29’14,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
A AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA IrrIGAdA Por mÉtodo dE 
InUndAçÃo E sUbIrrIGAçÃo Em UmA ÁrEA dE 4.823,1571 
HEctArEs no rEfErIdo ImÓVEL rUrAL.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 28/11/2017
VEncImEnto: 28/11/2019
ProcEsso nº: 2752-2009
LIcEnçA nº: 4539-2017
rEQUErEntE: HEItor ALVEs PArAnHos
cPf/cnPJ: 16620437168
mUnIcÍPIo: Porto nAcIonAL-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 10º58’6,26’’ LAtItUdE: 48º27’43,65’’
obJEtIVo: EstE Ato AUttorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE (mInErAçÃo) PArA EXPLorAçÃo dE UmA JAzIdA dE ArEIA 
E cAscALHo, com ÁrEA dE 48,74 HÁ, LocALIzAdA nA zonA 
rUrAL do mUnIcÍPIo dE IPUEIrAs nA fAzEndA LAGo AzUL 
do LotEAmEnto sAntAnA LotE 01, nAs coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs LAtItUdE 10º58’10,445’ LonGItUdE 48º27’59,219’. 
ProcEsso dnPm 864.132/2017.
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EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2022
ProcEsso nº: 2279-2017-m
LIcEnçA nº: 4336-2017
rEQUErEntE: dÁrIo dE soUsA PErEIrA
cPf/cnPJ: 29981280178
mUnIcÍPIo: sAndoLÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º48’53,21’’ LAtItUdE: 12º24’12,28’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA dA fAzEndA donA JoAnA
(dÁrIo dE soUzA PErEIrA).

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/11/2017
VEncImEnto: 03/11/2021
ProcEsso nº: 1993-2017-m
LIcEnçA nº: 4125-2017
rEQUErEntE: EdUArdo JosE dIAs
cPf/cnPJ: 61839043172
mUnIcÍPIo: dUErÉ-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º24’0,21’’ LAtItUdE: 11º36’0,51’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A oPErAçÃo do EmPrEEndImEnto 
PArA A AtIVIdAdE dE AGroPEcUÁrIA Em UmA ÁrEA dE 301,6630 
HA PArA fInALIdAdE dE PAstAGEm.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1828-2015-m
LIcEnçA nº: 4257-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º6’58,78’’ LAtItUdE: 8º12’40,89’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
345,64 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2018
ProcEsso nº: 1826-2015-m
LIcEnçA nº: 4251-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º7’35,63’’ LAtItUdE: 8º12’0,42’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
172,42 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 28/11/2017
VEncImEnto: 28/11/2019
ProcEsso nº: 381-2017-m
LIcEnçA nº: 4541-2017
rEQUErEntE: VIVALdo GAUdÊncIo
cPf/cnPJ: 34889876120
mUnIcÍPIo: sÃo sALVAdor do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º25’34,11’’ LAtItUdE: 12º43’20,72’’
obJEtIVo: EstE Ato AdmInIstrAtIVo AUtorIzA A LIcEnçA dE 
InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE EXtrAçÃo mInErAL (bErILo E 
tUrmALInA) Em UmA ÁrEA dE AProXImAdAmEntE 155,8889 
HEctArEs, VIncULAdA Aos ProcEssos dnPm:(864157/2016, 
864158/2016, 864159/2016, 864160/2016 E 864305/2011) no mUnIcÍPIo 
dE sÃo sALVAdor-to, no ImÓVEL rUrAL dEnomInAdo fAzEndA 
‘’An-Pro’’. o InIcIo dA LAVrA dAr sE Á sob As coordEnAdAs: 
LAt. 12°43’54’’711 LonG. 48°24’41’’241.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 24/11/2017
VEncImEnto: 24/11/2019
ProcEsso nº: 4064-2017-m
LIcEnçA nº: 4481-2017
rEQUErEntE: consorcIo cHAPAdA dE ArEIA
cPf/cnPJ: 28518338000159
mUnIcÍPIo: PALmAs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º55’56,81’’ LAtItUdE: 10º10’35,2’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
sErVIço (cAntEIro dE obrAs) PArA obrA dE PAVImEntAçÃo 
AsfALtIcA dA rodoVIA to-447, EntrE os mUnIcIPIos dE 
PArAÍso do to E cHAPAdA dE ArEIA, nAs coordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs LAtItUdE 10°11’57,50’’ LonGItUdE 48°53’56,50’.

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 17/11/2017
VEncImEnto: 17/11/2018
ProcEsso nº: 3436-2017-m
LIcEnçA nº: 4370-2017
rEQUErEntE: tELEmont EnGEnHArIA dE tELEcomUnIcAçoEs 
s.A
cPf/cnPJ: 18725804002400
mUnIcÍPIo: rIo dos boIs-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º32’7,29’’ LAtItUdE: 9º19’2,62’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE mAnUtEnçÃo dE cAbos EntErrAdos 
dE fIbrAs ÓPtIcAs nA fAIXA dE domÍnIo dA rodoVIA br- 153, Km 
389 Ao Km 391, com Um trEcHo AProXImAdAmEntE dE 3.200 m. 
mArGEns dA rodoVIA, zonA rUrAL, EntrE rIo dos boIs - to 
E fortALEzA do tAbocÃo - to. nAs sEGUIntEscoordEnAdAs 
GEoGrÁfIcAs: LonGItUdE: 48°32’27,9”W E LAtItUdE: 09°19’26,2”s.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 14/11/2017
VEncImEnto: 14/11/2019
ProcEsso nº: 1767-2015-m
LIcEnçA nº: 4295-2017
rEQUErEntE: osVIno rIcArdI
cPf/cnPJ: 07451946991
mUnIcÍPIo: PALmEIrAntE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º14’0,51’’ LAtItUdE: 8º52’0,18’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE dE 
boVInocULtUrA Em UmA ÁrEA dE 120,49 HEctArEs com UmA 
mÉdIA dE 03 AnImAIs Por HEctArE nA rEfErIdA ProPrIEdAdE 
rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 16/11/2017
VEncImEnto: 16/11/2020
ProcEsso nº: 2279-2017-m
LIcEnçA nº: 4335-2017
rEQUErEntE: dÁrIo dE soUsA PErEIrA
cPf/cnPJ: 29981280178
mUnIcÍPIo: sAndoLÂndIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 49º48’53,21’’ LAtItUdE: 12º24’12,28’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL PArA 
AtIVIdAdE dE boVInocULtUrA dA fAzEndA donA JoAnA
(dÁrIo dE soUzA PErEIrA).

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 10/11/2017
VEncImEnto: 10/11/2020
ProcEsso nº: 2738-2017-m
LIcEnçA nº: 4220-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE coLInAs do 
tocAntIns
cPf/cnPJ: 01795483000120
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º28’31,97’’ LAtItUdE: 8º4’15,22’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
PAVImEntAçÃo AsfÁLtIcA nA AVEnIdA ALto PArnAÍbA no 
mUnIcÍPIo dE coLInAs do tocAntIns.
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EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 08/11/2017
VEncImEnto: 08/11/2018
ProcEsso nº: 3896-2017-m
LIcEnçA nº: 4197-2017
rEQUErEntE: EnErPEIXE s/A
cPf/cnPJ: 04426411000366
mUnIcÍPIo: PEIXE-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º22’0,55’’ LAtItUdE: 12º13’1,39’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE constrUçÃo dE Um AcEsso 
LocALIzAdA nA zonA rUrAL fAzEndA VÁzEA GrAndE, AtIVIdAdE 
dE PEQUEno PortE, o QUAL PossUI UmA EXtEnsÃo dE 280,00 
mEtros E coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs: LonG: 48°22’53,51’’o 
E LAt:12°12’58,51’’s no mUnIcÍPIo dE PEIXE -to A obrA dEVErA 
sEr InIcIAdA APÓs rEQUErEr (AEf)
AUtorIzAçÃo dE EXPLorArÃo fLorEstAL

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMbIENTAL ESTADUAL

dAtA cAdAstro: 09/11/2017
VEncImEnto: 09/11/2018
ProcEsso nº: 3865-2017-m
LIcEnçA nº: 4207-2017
rEQUErEntE: JEronImo mArtIns dE soUsA E oUtros
cPf/cnPJ: 07523416187
mUnIcÍPIo: noVA oLIndA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: AtIVIdAdE dE ImPLAntAçÃo PArA constrUçÃo dE 
Um rAmAL dE EnErGIA ELÉtrIcA rUrAL rdr dE 19,9 KV, com 
InstALAçÃo dE Um trAfo 15KVA, sEndo Um trEcHo com 
EXtEnsÃo dE 665,00m. LocAL dA InstALAçÃo fAzEndA
sAntA rosA, zonA rUrAL, mUnIcÍPIo dE noVA oLIndA - 
to. nAs sEGUIntEs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs Utm: 
LonGItUdE:788492 E LAtItUdE: 9206151

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

dAtA cAdAstro: 13/11/2017
VEncImEnto: 13/11/2020
ProcEsso nº: 1832-2015-m
LIcEnçA nº: 4278-2017
rEQUErEntE: EttorE fLAVIo rIcArdI
cPf/cnPJ: 01763217990
mUnIcÍPIo: ItAPIrAtIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º9’26,55’’ LAtItUdE: 8º10’23,86’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA o fUncIonAmEnto E A oPErAçÃo 
dA AtIVIdAdE dE AGrIcULtUrA dE sEQUEIro Em UmA ÁrEA dE 
303,07 HEctArEs nA rEfErIdA ProPrIEdAdE rUrAL

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 29/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2019
ProcEsso nº: 3547-2014-m
LIcEnçA nº: 4558-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE sAntA tErEzInHA
cPf/cnPJ: 01634030000112
mUnIcÍPIo: sAntA tErEzInHA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º48’19,68’’ LAtItUdE: 6º28’37,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE (mInErAçÃo) EXtrAçÃo dE cAscALHo, LocALIzAdA no 
PoVoAdo rIsAdA, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE sAntA 
tErEzInHA do tocAntIns nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LonGItUdE 47°48’19,68’ LAtItUdE 06°28’37,95’ PArA APLIcAçÃo 
nAs obrAs do mUnIcÍPIo, com ÁrEA dE LAVrA dE 12,00 HA

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2023
ProcEsso nº: 2963-2017-m
LIcEnçA nº: 4145-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE coLInAs do 
tocAntIns
cPf/cnPJ: 01795483000120
mUnIcÍPIo: coLInAs do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º28’13,19’’ LAtItUdE: 8º3’16,18’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo dA AtIVIdAdE 
dE obrA cIVIL LInEAr dE PAVImEntAçÃo AsfÁLtIcA UrbAnA 
E drEnAGEm PLUVIAL nAs AVEnIdAs (ELIAs LoPEs dA sILVA E 
JUscELIno KUbItscHEK) AmbAs sItUAdAs no sEtor
cAmPInAs, zonA UrbAnA, mUnIcÍPIo dE coLInAs do tocAntIns 
- to. totAL dE 671,77 m dE EXtEnsÃo. nAs
sEGUIntEs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs: LonGItUdE 
48°28’13,19” E LAtItUdE 08°03’16,18”.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 29/11/2017
VEncImEnto: 29/11/2019
ProcEsso nº: 3547-2014-m
LIcEnçA nº: 4557-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE sAntA tErEzInHA
cPf/cnPJ: 01634030000112
mUnIcÍPIo: sAntA tErEzInHA do tocAntIns-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 47º48’19,68’’ LAtItUdE: 6º28’37,95’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE mInErAçÃo EXtrAçÃo dE cAscALHo, LocALIzAdA
no PoVoAdo rIsAdA, nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE sAntA 
tErEzInHA do tocAntIns nAs coordEnAdAs GEoGrÁfIcAs 
LonGItUdE 47°48’19,68’ LAtItUdE 06°28’37,95’ PArA APLIcAçÃo 
nAs obrAs do mUnIcÍPIo, com ÁrEA dE LAVrA dE 12,00 HA

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 07/11/2017
VEncImEnto: 07/11/2020
ProcEsso nº: 3333-2017-m
LIcEnçA nº: 4174-2017
rEQUErEntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE ArAGUAçU
cPf/cnPJ: 02391407000112
mUnIcÍPIo: ArAGUAçU-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL dA 
AtIVIdAdE dE obrA cIVIL LInEAr dE PAVImEntAçÃo AsfÁLtIcA
UrbAnA E mEIo fIo com sArJEtA nA rUA 08 - ÁrEA - 512,00m², 
rUA 09 - ÁrEA - 640,00m², rUA 10 - ÁrEA - 512,00m², rUA bEnEdIto 
GomEs PErEIrA - ÁrEA - 1.743,10 m², crUzAmEnto rUA bEnEdIto 
com A rUA 09 - ÁrEA 311,58m² E mEIo fIo com sArJEtA - ÁrEA 
1.069,92m² E cALçAdAs - ÁrEA - 1.658,91m². sEtor fELIX 
fErrEIrA, zonA UrbAnA, mUnIcÍPIo dE ArAGUAçU - to. nAs 
sEGUIntEs coordEnAdAs Utm, fUso 22L - rUA 08 - 628131E 
8569065n, rUA 09 - 628045E 8569048n, rUA 10 - 628067E 8568978n, 
rUA bEnEdIto GomEs PErEIrA - 628014E 8568981n.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

dAtA cAdAstro: 03/11/2017
VEncImEnto: 03/11/2020
ProcEsso nº: 3229-2017-m
LIcEnçA nº: 4119-2017
rEQUErEntE: AGEncIA dE dEsEnVoLVImEnto tUrIstIco- 
AdtUr
cPf/cnPJ: 07817993000138
mUnIcÍPIo: mAtEIros-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 0º0’0,0’’ LAtItUdE: 0º0’0,0’’
obJEtIVo: EstE Ato AUtorIzA A InstALAçÃo PArA A AtIVIdAdE 
dE LAzEr E tUrIsmo (constrUçÃo dE QUIosQUE E rEformA 
do sAnItÁrIo dA PrAInHA) do EmPrEEndImEnto.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA

dAtA cAdAstro: 06/11/2017
VEncImEnto: 06/11/2020
ProcEsso nº: 2047-2017-m
LIcEnçA nº: 4142-2017
rEQUErEntE: EnErGIsA tocAntIns dIstrIbUIdorA dE EnErGIA 
s/A dE EnErGIA
cPf/cnPJ: 25086034000171
mUnIcÍPIo: coLmÉIA-to
coordEnAdAs: LonGItUdE: 48º50’13,1’’ LAtItUdE: 8º40’54,26’’
obJEtIVo: EstE Ato AtEstA A VIAbILIdAdE AmbIEntAL do 
EmPrEEndImEnto (torrE dE cELULAr/obrAs cIVIs nÃo 
LInEArEs), LocALIzAdo nA zonA rUrAL do mUnIcÍPIo dE 
coLmÉIA - to.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 103/2017

o InstItUto nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns, 
neste ato representado por seu Presidente, senhor Herbert brito barros, 
nomeado por meio do Ato nº 94-nm, de 27 de janeiro de 2016, publicado 
no Diário Oficial Estadual nº 4.548 de mesma data;

consIdErAndo não haver mais recurso na esfera 
administrativa, atendendo ao disposto no art. 120 da Instrução normativa 
nAtUrAtIns nº 02/2017;

consIdErAndo a possibilidade de regularização ambiental 
por meio da mesma In 02/2017;
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notIfIcA os autuados a seguir elencados, para efeitos de 
regularização ambiental, no PrAzo dE 10 (dEz) dIAs (art. 120 da In 
02/2017); decorrido o prazo da presente Notificação, sem manifestação 
do Autuado, será encaminhado para inscrição na dívida Ativa Estadual.

nomE AUtUAdo AUto dE InfrAçÃo nº ProcEsso

Wesley rosa campos 122204 763-2015-f

Wender celio de Lima castilho 140764 781-2015-f

raimundo Junior Eufrazio Pereira 138032 706-2015-f

rosiel Gomes ferreira 114852 688-2015-f

danubio silva Leite 139535 444-2015-f

Valdemar da silva carneiro 121729 694-2015-f

Pedro Araujo neto 120453 565-2015-f

Antonio bernades Junior 121893 4489-2014-f

raildo Pereira magalhaes 139572 3484-2015-f

floro Jose brandao 121742 3450-2015-f

transbasiliana Hoteis Ltda 122140 3443-2015-f

Atacadao baratao Ltda 122135 3441-2015-f

Jose raimundo filho 121535 3384-2014-f

cooPErmInEr 117478 2109-2013-f

ronis Adriano sampaio silva 152713 2077-2015-f

Jose ribamar conceicao da silva 139546 1502-2015-f

sergio Adriano de sousa 120991 661-2015-f

da s. Alencar-mE 113763 1465-2015-f

renato de souza monteiro 138660 1801-2016-f

Hugo marcondes borges 140965 2112-2016-f

Jose ribeiro da silva 139549 3433-2015-f

raimundo barbosa 130354 3988-2015-f

Jurany Aparecida do Amaral 137108 3725-2015-f

Leandro nunes carneiro 139715 1331-2015-f

Adilson Alves cortes 141133 1880-2015-f

ronaldo baeta Esteves da rocha 138042 1887-2015-f

d6 Empreendimentos Imob. Ltda 112074 3207-2015-f

Adao cordeiro da silva 139574 3340-2015-f

Jovismar Lourenço das neves 137503 3348-2015-f

cloves feliz de campos 137092 3434-2015-f

benedito Pereira 153096 3438-2015-f

Jose da silva santos 139531 449-2015-f

doraildes Araujo Guimaraes 139761 492-2015-f

nilmar rosa de souza 138034 798-2015-f

Palmas/to, em 14 de dezembro de 2017.

Herbert brito barros
Presidente do nAtUrAtIns

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 190/2017

rEf: termo de compromisso que entre si celebram o InstItUto 
nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns e rodrIGo dE 
ALbUQUErQUE brAz tEodoro.
obJEto: o presente termo de compromisso, com força de título 
executivo extrajudicial, tem como objeto estabelecer prazo e padrões 
para a regularização ambiental do imóvel rural.
dAtA dA AssInAtUrA: 15 de dezembro de 2017
VIGÊncIA: o presente instrumento vigerá por até um (1) ano, contados a 
partir da data de sua assinatura, período no qual se procederá a análise 
final da proposta registrada no Sistema de Informação para Gestão 
do cadastro Ambiental rural sob nº cAr/to nº 893362, culminando 
com a firmatura do PRA, em que serão estabelecidos e legitimados os 
quantitativos de áreas a serem regularizadas, decorrente da validação 
final da(s) propostas(s) ou repactuação de igual Instrumento, podendo 
ser prorrogado por igual período e/ou alterado por meio de celebração 
de termo aditivo.
sIGnAtÁrIos:
Herbert brito barros: Presidente/compromitente;
rodrigo de Albuquerque braz teodoro: compromissado.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 206/2017

rEf: termo de compromisso que entre si celebram o InstItUto 
nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns e frAncIonE rIbEIro 
dos sAntos.
obJEto: o presente termo de compromisso, com força de título 
executivo extrajudicial, tem como objeto estabelecer prazo e padrões 
para a regularização ambiental do imóvel rural.
dAtA dA AssInAtUrA: 15 de dezembro de 2017
VIGÊncIA: o presente instrumento vigerá por até um (1) ano, contados 
a partir da data de sua assinatura, período no qual se procederá a 
análise final da proposta registrada no Sistema de Informação para 
Gestão do cadastro Ambiental rural sob nº cAr/to 227975, culminando 
com a firmatura do PRA, em que serão estabelecidos e legitimados os 
quantitativos de áreas a serem regularizadas, decorrente da validação 
final da(s) propostas(s) ou repactuação de igual Instrumento, podendo 
ser prorrogado por igual período e/ou alterado por meio de celebração 
de termo aditivo.
sIGnAtÁrIos: Herbert brito barros: Presidente/compromitente;
francione ribeiro dos santos: compromissado.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 214/2017

rEf: termo de compromisso que entre si celebram o InstItUto 
nAtUrEzA do tocAntIns - nAtUrAtIns e ErsL HoLdInG LtdA.
obJEto: o presente termo de compromisso, com força de título 
executivo extrajudicial, tem como objeto estabelecer prazo e padrões 
para a regularização ambiental do imóvel rural.
dAtA dA AssInAtUrA: 15 de dezembro de 2017
VIGÊncIA: o presente instrumento vigerá por até um (1) ano, contados 
a partir da data de sua assinatura, período no qual se procederá a 
análise final da proposta registrada no Sistema de Informação para 
Gestão do cadastro Ambiental rural sob nº cAr/to 884759, em que 
serão estabelecidos e legitimados os quantitativos de áreas a serem 
regularizadas, decorrente da validação final da(s) propostas(s) ou 
repactuação de igual Instrumento, podendo ser prorrogado por igual 
período e/ou alterado por meio de celebração de termo aditivo.
sIGnAtÁrIos:
Herbert brito barros: Presidente/compromitente;
ErsL Holding Ltda: compromissado.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - CJAI

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 43-2017-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no diário 
Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições e 
fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: JEsUs dos sAntos 
GonçALVEs E cIA LtdA; cnPJ nº 05.847.072/0001-92, para que tome 
ciência da decisão prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 130082-2016, com a descrição 
da seguinte conduta: “executar extração de recursos minerais, 8,9042 
hectares de areia/cascalho, sem a competente Autorização, Permissão, 
concessão ou Licença da autoridade ambiental competente”. diante do 
exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes, condenando a autuada ao pagamento da multa 
aplicada: r$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome da autuada à secretaria da fazenda 
do estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 20 de setembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 121-2016-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, 
instituída pela Portaria/nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 
2015, publicada no Diário Oficial nº 4.320 de 19 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 417, de 09 de novembro de 2017, publicada no 
Diário Oficial Nº 4.990, no uso de suas atribuições e fundamentada na 
legislação vigente, notIfIcA: crIstIAno morAEs AcHcAr; cPf nº 
612.739.371-04, para que tome ciência da decisão prolatada nos autos, 
conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 139781-2016, com a descrição 
da seguinte conduta:

transporte ilegal de pescado diante do exposto, a comissão 
decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de 
Apreensão, e julgar-lhes procedentes, condenando o autuado ao 
pagamento da multa aplicada: r$ 9.560,00 (nove mil, quinhentos e 
sessenta reais);

- deferir o pedido de parcelamento do débito em 40 (quarenta) 
parcelas, conforme requerimento, fl.13;

- O autuado deverá ser notificado por via postal com aviso de 
recebimento, ou por ciência nos autos, com publicação no diário oficial 
do estado, para que tome conhecimento da decisão da comissão ou 
para apresentar recurso administrativo perante este órgão no prazo de 
20 (vinte) dias.

- fica o autuado intimado em 10 (dez) dias, a comparecer no 
NATURATINS/palmas para pagar a primeira parcela e firmar o Termo de 
Compromisso de parcelamento e confissão de dívida. a formalização do 
parcelamento fica condicionada ao julgamento do auto de infração e ao 
pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o 
prazo solicitado.

- Caso o autuado não compareça para firmar o Termo de 
Compromisso de parcelamento e confissão de dívida, no prazo da 
intimação, será dado seguimento à cobrança do débito consolidado, com 
o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da fazenda do 
Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 17 de novembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 357-2017-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no diário 
Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições e 
fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: GILbErto LUVIzUtto 
fErrAcInI; cPf nº 413.464.169-15, para que tome ciência da decisão 
prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 127703-2017, com a descrição 
da seguinte conduta: “desmatar 16,625 ha de área de vegetação nativa, 
tipologia cerrado, sem autorização do órgão ambiental competente”. diante 
do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes condenando o autuado ao pagamento da multa 
aplicada: r$17.000,00 (dezessete mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 23 de outubro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 539-2016-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no 
Diário Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições 
e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: JUcILEnE VIEIrA; 
cPf nº 806.423.491-34, para que tome ciência da decisão prolatada nos 
autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 138588-2016, com a descrição 
da seguinte conduta: “pescar em período ou local no qual a pesca é 
proibida, Portaria nº 314/2015”. diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de infração, bem como o termo de 
Apreensão, julgando-lhes procedentes, condenando a autuada ao 
pagamento da multa aplicada:r$700,00 (setecentos reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome da autuada à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 21 de novembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 546-2016-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no 
Diário Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições 
e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: JoÃo GomEs dE 
AbrEU; cPf nº 231.183.501-72, para que tome ciência da decisão 
prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 122018-2016, com a descrição 
da seguinte conduta:

“pescar em período no qual a pescar é proibida”. diante do 
exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como os termos de 
Apreensão e doação, julgando-lhes procedentes;
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- Por ser a presente infração administrativa ambiental 
considerada como de menor lesividade ao meio ambiente, sem prejuízo 
do saneamento de eventuais irregularidades e, ainda, dada a primariedade 
do autuado, converte-se a multa simples aplicada em Advertência;

- Após os devidos registros, arquivem-se os autos.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 21 de novembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2032-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria/nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
publicada no Diário Oficial nº 4.320 de 19 de fevereiro de 2015, alterada 
pela Portaria/nAtUrAtIns nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no 
Diário Oficial nº 4.868, de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições 
e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: LUIs fELIPE dE 
oLIVEIrA; cPf nº 394.747.206-49, para que tome ciência da decisão 
prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 152712-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: explorar, mediante o corte, 5,45 hectares de 
vegetação nativa em área de reserva legal, sem prévia autorização do 
órgão ambiental competente. diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes, condenando o autuado ao pagamento da multa 
aplicada: r$ 30.000,00 (trinta mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 20 de setembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2056-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria/nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
publicada no diário Oficial nº 4.320, de 19 de fevereiro de 2015, alterada 
pela Portaria/nAtUrAtIns nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no 
Diário Oficial nº 4.868, de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições e 
fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: AUto Posto orIEntE; 
cnPJ nº 12.376.103/0001-30, para que tome ciência da decisão prolatada 
nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 138426-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: fazer funcionar atividade potencialmente poluidora 
(posto de combustível) sem licença do Órgão ambiental competente. 
diante do exposto, a comissão decide:

- Alterar o valor da multa, minorando-a para r$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais);

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes, condenando a autuada ao pagamento da 
multa ora minorada;

- Ratificar o Termo de Desembargo nº 17/2015;

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência da autuada, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome da autuada à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa;

- considerando a previsão contida no art. 127-a do decreto 
federal nº 6514/2008, bem como o art. 7º, b, da Portaria naturatins nº 
44/2015, de 12 de fevereiro de 2015 (minoração da multa), e, caso a 
autuada não ingresse com recurso, remetam-se os autos à autoridade 
superior, presidência do Naturatins, a fim de análise recursal (recurso 
de ofício).

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 26 de outubro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2350-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no diario 
Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições e 
fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: tUrbo trAnsPortEs 
LtdA mE; cnPJ nº 19.205.997/0001-44, para que tome ciência da decisão 
prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 139432-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: dec federal 6514/08 transporte de 37,917 m3 de 
madeira serrada diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de 
Apreensão, julgando-lhes procedentes, condenando a autuada ao 
pagamento da multa aplicada no valor de r$ 11.375,10 (onze mil trezentos 
e setenta e cinco reais e dez centavos);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante a este órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue 
em anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida Ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 18 de setembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2430-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no diario 
Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições e 
fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: IrLEY sAntos dos 
rEIs; cPf nº 693.475.301-15, para que tome ciência da decisão prolatada 
nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 138479-2015, com a descrição 
da seguinte conduta:

transportar 14 kg de peixe da especie tucunaré e pacu. diante 
do exposto, a comissão decide:

- conhecer do auto de infração, bem como o termo de 
apreensão, e julgar-lhes procedentes;

- Por ser a presente infração administrativa ambiental 
considerada como de menor lesividade ao meio ambiente, em decorrência 
da condenação do autuado no pagamento de multa pecuniária simples 
em valor que não ultrapassa a r$ 1.000,00 (um mil reais) - art. 5º, §1º 
do decreto nº 6.514/2008 - sem prejuízo do saneamento de eventuais 
irregularidades e, ainda, dada a primariedade do autuado, converte-se a 
multa simples aplicada em advertência;

- O autuado deverá ser notificado por via postal com aviso de 
recebimento, ou por ciência nos autos, com publicação no diário oficial 
do estado, para que tome conhecimento da decisão da comissão ou 
para apresentar recurso administrativo perante este órgão no prazo de 
20 (vinte) dias.

- Após os devidos registros, arquivem-se os autos.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 23 de outubro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2564-2016-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, 
instituída pela Portaria/nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 
2015, publicada no Diário Oficial nº 4.320 de 19 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 417, de 09 de novembro de 2017, publicada 
no Diário Oficial Nº 4.990, no uso de suas atribuições e fundamentada 
na legislação vigente, notIfIcA: JoAo dA sILVA mIrAndA ; cPf nº 
107.468.461-34, para que tome ciência da decisão prolatada nos autos, 
conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 138347-2016, com a descrição 
da seguinte conduta: construir obra (barramento) sujeito a licenciamento 
ambiental, localizado em unidade de conservação (apa das nascentes 
de Araguaína) sem autorização do orgão. diante do exposto, a comissão 
decide:

- conhecer do Auto de Infração, julgando-lhe procedente, 
condenando o autuado ao pagamento da multa aplicada no valor de r$ 
15.000,00 (quinze mil reais);

- Indeferir o pedido de conversão da multa simples em serviços 
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente;

- O autuado deverá ser notificado por via postal com aviso de 
recebimento, ou por ciência nos autos, com publicação no diário oficial 
do estado, para que tome conhecimento da decisão da comissão ou 
para apresentar recurso administrativo perante este órgão no prazo de 
20 (vinte) dias.

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 17 de novembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2628-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no diário 
Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições e 
fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: tUrbo trAnsPortEs 
LtdA mE; cnPJ nº 19.205.997/0001-44, para que tome ciência da decisão 
prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 139434-2015, com a descrição 
da seguinte conduta:

“transporte ilegal de madeira”. diante do exposto, a comissão 
decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de 
Apreensão, julgando-lhes procedentes, condenando a autuada ao 
pagamento da multa aplicada no valor de r$6.954,00 (seis mil e 
novecentos e cinquenta e quatro reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome da autuada à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 18 de setembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2738-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no diario 
Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições e 
fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: JoAo cArLos VIEIrA 
dA sILVA; cPf nº 806.968.301-59, para que tome ciência da decisão 
prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 152722-2015, com a descrição 
da seguinte conduta:

pesca predatória diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de 
Apreensão, e julgar-lhes procedentes, condenando o autuado ao 
pagamento da multa aplicada: r$ 1.100,00 (mil e cem reais);
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- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante a este órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue 
em anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida Ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 19 de setembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2910-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no 
Diário Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições 
e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: VALdEson JosÉ 
rIbEIro; cPf nº 348.769.281-34, para que tome ciência da decisão 
prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 121740-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: “destruir vegetação natural em área considerada de 
Preservação Permanente (APP), somando um total de 6.727 hectares, 
sem autorização do Órgão Ambiental competente”. diante do exposto, 
a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes, condenando o autuado ao pagamento da multa 
aplicada: r$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

- conforme a Lei estadual nº 1.325/2002 faculta-se a conversão 
do valor da multa em transferência de bens, atendida a conveniência 
administrativa. concede-se o prazo de 20 (vinte) dias para que o autuado, 
caso queira, apresente proposta visando à transferência de bens para o 
patrimônio público estadual, substituindo, assim, o pagamento da multa;

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 23 de outubro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2969-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
publicada no Diário Oficial nº 4.320 de 19 de fevereiro de 2015, alterada 
pela Portaria/nAtUrAtIns nº 458, de 13 de dezembro de 2016, publicada 
no Diário Oficial do Estado Nº 4.768, de 21 de dezembro de 2016, no uso 
de suas atribuições e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: 
ArtUr PEssoA dA sILVA; cPf nº 035.927.071-91, para que tome 
ciência da decisão prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 152652-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: ‘’desmatar 05 hectares de cerrado sem licença do 
órgão ambiental competente’’. diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes, condenando o autuado ao pagamento da multa 
aplicada: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 20 de setembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 2973-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
publicada no Diário Oficial nº 4.320 de 19 de fevereiro de 2015, alterada 
pela Portaria/nAtUrAtIns nº 458, de 13 de dezembro de 2016, publicada 
no Diário Oficial do Estado Nº 4.768, de 21 de dezembro de 2016, no uso 
de suas atribuições e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: 
brUno cEsAr A rEsEndE; cPf nº 017.283.081-86, para que tome 
ciência da decisão prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 152654-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: ‘’fazer funcionar empreendimento potencialmente 
poluidor, irrigação, no município de Guaraí-to, sem a devida licença do 
órgão ambiental competente’’. diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes, condenando o autuado ao pagamento da multa 
aplicada: r$ 2.000,00 (dois mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome da autuada à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.
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Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 20 de setembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO N° 1665-2016-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria/ nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
publicada no Diário Oficial nº 4.320, de 19 de fevereiro de 2015, alterada 
pela Portaria nº 417, de 09 de novembro de 2017, publicada no diário 
Oficial Nº 4.990, no uso de suas atribuições e fundamentada na legislação 
vigente, notIfIcA: PEdro LUcIAno dE PInA; cPf nº 085.891.601-
06, para que tome ciência antes da decisão sobre o agravamento da 
penalidade, conforme segue abaixo: 

o Auto de Infração nº 118740 foi lavrado em 10 de maio de 
2016, em decorrência da infração ao disposto no art. 43, caput do decreto 
Federal Nº. 6.514/2008, conforme conduta ali descrita: “Danificar 1.1 
hectares de vegetação nativa em área de PrEsErVAçÃo PErmAnEntE 
(app)”. 

considerando que esta comissão julgadora, através do Auto 
de Infração nº 118740, bem como do relatório de Extrato de ocorrencia 
Ambiental nº 050/2016 (folha 03) elaborado pelo batalhão de Policia militar 
Ambiental bPmA, o qual relata em seu contexto que o dano foi mensurado 
em 1.1 (um ponto um ) hectares de vegetação nativa em área de vereda 
e queima de árvores próximas a um buritizal .

 
considerando o termo de Embargo nº 142431 (folha 02) 

elaborado pelo batalhão de Policia militar Ambiental bPmA , onde em 
seu relatório informa : “fica embargado qualquer tipo de atividade até 
regularização junto ao Órgão Ambiental competente”.

considerando que o art. 43 do decreto federal nº 6.514/08 
normatiza: multa de r$ 5.000,00 (cinco mil reais) a r$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), por hectare ou fração, o cálculo do valor da multa 
passa a ser : 1 ha + fração = 2 x r$ 5.000,00 , totalizando r$ 10.000,00 
(dez mil reais) ;

considerando que a comissão de Julgamento entende que o 
valor da multa deve ser majorado para r$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo 
em vista o enunciado da norma acima citada;

 
considerando o disposto no parágrafo único do art. 123 do 

decreto federal em comento, que determina: “nos casos de agravamento 
da penalidade, o autuado deverá ser cientificado antes da respectiva 
decisão, por meio de aviso de recebimento, para que se manifeste no 
prazo das alegações finais”;

 
considerando finalmente, o prazo de 10 (dez) dias para 

manifestação do autuado quanto ao agravamento da pena; e, 
considerando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa, da precaução e da segurança jurídica;

 
notIfIQUE-sE o autuado para, caso queira, apresente 

manifestação (dEfEsA) no prazo acima estabelecido (até dez dias após 
a ciência). seguem anexas cópias dos documentos constantes nos autos 
e referentes à majoração. 

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a coordenadoria de fiscalização e Qualidade 
Ambiental deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672; (63) 3218-
2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto no endereço 302 
norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas - tocantins.

Palmas (to), 18 de dezembro de 2017.

JosE mAUrIcIo cArVALHo dE rEzEndE
Presidente da cJAI - 1ª instância/nAtUrAtIns

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 3369-2016-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, 
instituída pela Portaria/nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 
2015, publicada no Diário Oficial nº 4.320 de 19 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 417, de 09 de novembro de 2017, publicada 
no Diário Oficial Nº 4.990, no uso de suas atribuições e fundamentada 
na legislação vigente, notIfIcA: IsmAEL cArLos tEIXEIrA; cPf nº 
379.600.238-24, para que tome ciência da decisão prolatada nos autos, 
conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 121429-2016, com a descrição 
da seguinte conduta: transportar 58,65m3 de madeira serrada tipo faveira 
e sumauna em caibros, vigotas, tábuas e ripas, sem licença válida para 
todo o tempo da viagem. diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de 
Apreensão, julgando-lhes procedentes, condenando o autuado ao 
pagamento da multa aplicada no valor r$ 17.597,08 (dezessete mil, 
quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos).

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante a este órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue 
em anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida Ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 20 de novembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 3457-2016-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no 
Diário Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições 
e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: PrEfEItUrA 
mUnIcIPAL dE GUArAI; cnPJ nº 02.070.548/0001-33, para que tome 
ciência da decisão prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 120088-2016, com a descrição 
da seguinte conduta: “danificar 2,66 hectares de vegetação nativa em 
Área de Preservação Permanente - APP - do rio tocantins”. diante do 
exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração julgando-lhe procedente, 
condenando a autuada ao pagamento da multa aplicada:rr$ 15.000,00 
(quinze mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome da autuada à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 20 de novembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 3528-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
publicada no Diário Oficial nº 4320 de 19 de fevereiro de 2015, alterada 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 245/2015 de 03 de setembro de 2015, no 
uso de suas atribuições e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: 
JosE PErEIrA dos sAntos; cPf nº 171.572.002-44, para que tome 
ciência da decisão prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 138013-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: cortar 16 (dezesseis) arvores em area considerada 
de preservação permanente, das espécie camaçari, loro, canjirana e outros 
com referencia nas coord. geográfica. s 07º 22´44.9´´ w 048º 06´00.0´´ 
diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração e do termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes, condenando o autuado ao pagamento da 
multa aplicada: r$ 8.000,00 (oito mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput 
e parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar 
recurso Administrativo perante este órgão no prazo de 20 (vinte) dias. 
segue em anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 07 de março de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 3533-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
publicada no Diário Oficial nº 4320 de 19 de fevereiro de 2015, alterada 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 245/2015 de 03 de setembro de 2015, no 
uso de suas atribuições e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: 
JosE PErEIrA dos sAntos; cPf nº 171.572.002-44, para que tome 
ciência da decisão prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 153097-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: ‘’instalar atividade utilizadora de recursos ambientais 
potencialmente poluidor, sem licença do orgão competente’’. diante do 
exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como do termo de 
Embargo, julgando-lhes procedentes, condenando o autuado ao 
pagamento da multa aplicada: r$ 3.000,00 (três mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput 
e parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar 
recurso Administrativo perante este órgão no prazo de 20 (vinte) dias. 
segue em anexo cópia integral do julgamento;

- caso não for efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 07 de março de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 3651-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, 
instituída pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 
2015, alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada 
no Diário Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: bfLorA 
AGrofLorEstAL E PArtIcIPAçoEs s/A; cnPJ nº 10.396.192/0003-
12, para que tome ciência da decisão prolatada nos autos, conforme 
segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 155084-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: “fazer funcionar estabelecimento sem licença ou 
autorização do Órgão Ambiental competente”. diante do exposto, a 
comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, julgando-lhe procedente, 
condenando a autuada ao pagamento da multa aplicada: r$ 4.000,00 
(quatro mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome da autuada à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 20 de setembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 4180-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
publicada no Diário Oficial nº 4.320 de 19 de fevereiro de 2015, alterada 
pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial Nº 
4.868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições e fundamentada 
na legislação vigente, notIfIcA: frAncIsco fErnAndo ALVEs 
dA costA; cPf nº 388.881.653-04, para que tome ciência da decisão 
prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 121183-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: cortar arvore de especie protegida (02 unidades de 
camaçari). Coordenadas geograficas 6º20’22,7”s e 47º42’38,44”w Diante 
do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, julgando-lhe procedente, 
condenando o autuado ao pagamento da multa aplicada no valor de r$ 
1.000,00 (mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do autuado, contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante a este órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue 
em anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida Ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 24 de outubro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 4345-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 417, de 09 de novembro de 2017, publicada 
no Diário Oficial Nº 4.990, no uso de suas atribuições e fundamentada 
na legislação vigente, notIfIcA: ELIAs fErnAndEs dos sAntos ; 
cPf nº 091.948.458-16, para que tome ciência da decisão prolatada nos 
autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 138130-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: desmatar e explorar 2,1102 ha de vegetação tipologia 
cerrado, sem autorização do órgão ambiental competente.

diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes, condenando o autuado ao pagamento da multa 
aplicada: r$900,00 (novecentos reais).

- 1. o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 20 de novembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 4346-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 417, de 09 de novembro de 2017, publicada no 
Diário Oficial Nº 4.990, no uso de suas atribuições e fundamentada na 
legislação vigente, notIfIcA: ELIAs fErnAndEs dos sAntos; cPf 
nº 091.948.458-16, para que tome ciência da decisão prolatada nos autos, 
conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 138131-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: desmatar e explorar 1,2238 ha de vegetação tipologia 
cerrado, sem autorização do órgão ambiental competente.

diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração, bem como o termo de Embargo, 
julgando-lhes procedentes, condenando o autuado ao pagamento da multa 
aplicada: r$ 600,00 (seiscentos reais).

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 20 de novembro de 2017.

comIssÃo dE JULGAmEnto dE AUto dE InfrAçÃo
1ª Instância

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 4447-2015-F

A comissão de Julgamento de Auto de Infração - cJAI, instituída 
pela Portaria nAtUrAtIns nº 44/2015, de 12 de fevereiro de 2015, 
alterada pela Portaria nº 157, de 11 de maio de 2017, publicada no 
Diário Oficial nº 4868 de 17 de maio de 2017, no uso de suas atribuições 
e fundamentada na legislação vigente, notIfIcA: JoÃo bELtrÃo 
ALVEs nEPUnUcEno; cPf nº 560.657.521-34, para que tome ciência 
da decisão prolatada nos autos, conforme segue abaixo:

refere-se ao Auto de Infração nº 138206-2015, com a descrição 
da seguinte conduta: “danificar, com uso de roço e fogo, 0,0927 ha de 
APP - Área de Preservação Permanente do ribeirão taquaruçu Grande”. 
diante do exposto, a comissão decide:

- conhecer do Auto de Infração julgando-lhe procedente, 
condenando o autuado ao pagamento da multa aplicada: r$ 5.000,00 
(cinco mil reais);

- o pagamento da multa realizado no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a ciência do(a) autuado(a), contará com desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor corrigido da penalidade, conforme art. 126, caput e 
parágrafo único do decreto nº 6.514/2008; caso queira, apresentar recurso 
administrativo perante este Órgão no prazo de 20 (vinte) dias. segue em 
anexo cópia integral do julgamento;

- Em não sendo efetuado o pagamento no prazo estipulado, 
impõe-se o encaminhamento do nome do autuado à secretaria da 
fazenda do Estado do tocantins para que se proceda a sua inscrição 
em dívida ativa.

Em caso de dúvidas e necessidade de esclarecimentos, favor 
entrar em contato com a diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental 
deste Instituto, através dos telefones (63) 3218-2672;

3218-2631; fax (63) 3218-2654, ou comparecer neste Instituto 
no endereço 302 norte, Alameda 01, cEP: 77006-336 Palmas-tocantins.

Palmas-to, 19 de setembro de 2017.

JosÉ mAUrIcIo cArVALHo dE rEzEndE
Presidente da comissão de Julgamento/nAtUrAtIns

ITERTINS

PORTARIA Nº 396/2017

o Presidente do Instituto de terras do Estado do tocantins- 
ItErtIns, no uso de suas atribuições legais, na conformidade do art. 
86, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, r e s o l v e:

IntErromPEr, por necessidade dos serviços, 25 (vinte e cinco) dias de 
férias, a partir de 09/12/2017 a 02/01/2018, do(a) servidor(a) VALdEmIr 
JosÉ dA sILVA, Assessor Especial V - AE-5, matrícula nº 11458720-1 e 
cPf nº 855.098.171-00, referente ao período aquisitivo de 05/01/2015 a 
04/01/2016, previstas para 04/12/2017 a 02/01/2018, assegurando-lhe o 
direito de usufruí-la do referido benefício em data oportuna e não prejudicial 
ao serviço público e ao servidor.

Gabinete da Presidência do Instituto de terras do Estado do 
tocantins - ItErtIns, aos 15 dias do mês de dezembro de 2017.

Júlio césar machado
Presidente

PORTARIA Nº 397/2017

o Presidente do Instituto de terras do Estado do tocantins- 
ItErtIns, no uso de suas atribuições legais, conforme requerimento 
- rd, do servidor e na conformidade do art. 86 da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, r e s o l v e:

dEtErmInAr, a fruição de 30 (trinta) dias de férias, a partir 
de 28/12/2017 a 26/01/2018, do(a) servidor(a) mArIA fErnAndA LImA 
dA PAIXÃo, Auxiliar de serviços Gerais, matrícula nº 799698-3 e cPf 
nº 663.323.201-25, referente ao período aquisitivo de 28/06/2016 a 
27/06/2017, prevista para 14/08/2017 a 12/09/2017 e Interrompida pela 
Portaria nº 244/2017, publicada no doE nº 4.931, de 14 de agosto de 2017.

Gabinete da Presidência do Instituto de terras do Estado do 
tocantins - ItErtIns, aos 18 dias do mês de dezembro de 2017.

Júlio césar machado
Presidente

PORTARIA Nº 399/2017

o Presidente do Instituto de terras do Estado do tocantins- 
ItErtIns, no uso de suas atribuições legais, conforme requerimento 
- rd, do servidor e na conformidade do art. 86, da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, r e s o l v e:

dEtErmInAr, a fruição de 10 (dez) dias de férias, a partir 
de 02/01/2018 a 11/01/2018, do(a) servidor(a) EdInA mArIA dA 
sILVA costA, Assistente Administrativo, matrícula nº 552139-3 e cPf 
nº 441.355.301-25, referente ao período aquisitivo de 17/01/2015 a 
16/01/2016, prevista para 10/07/2017 a 08/08/2017 e Interrompida pela 
Portaria nº 216/2017, publicada no doE nº 4.919, de 27 de julho de 2017.

Gabinete da Presidência do Instituto de terras do Estado do 
tocantins - ItErtIns, aos 18 dias do mês de dezembro de 2017.

Júlio césar machado
Presidente
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DEFENSORIA PÚbLICA

PORTARIA Nº 1703, DE 14 DE DEzEMbRO DE 2017.

A sUbdEfEnsorA PÚbLIcA-GErAL do EstAdo do 
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o Ato nº 095/2017, 
publicado no d.o.E. nº 4797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins,

considerando a resolução – csdP nº 30/2008, que em seu 
art. 1º, inciso V, instituiu no âmbito da defensoria Pública do Estado do 
tocantins o recesso natalino, no período compreendido entre os dias 20 
de dezembro a 06 de janeiro;

considerando a resolução – csdP nº 126/2015, que institui o 
plantão no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

rEsoLVE: 

Art. 1º PUbLIcAr a escala de servidores plantonistas do recesso 
de final de ano no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

dIrEtorIA JUrÍdIcA:
monA LIsA do nAscImEnto 20/12/17 a 23/12/2017

frAncIscA nAYmArA LEItE coELHo 24/12/17 a 28/12/2017

rEnAto AUGUsto mArInHo 29/12/17 a 01/01/2018

LÍGIA monEttA 02/01/18 a 06/01/2018

dIrEtorIA dE AdmInIstrAçÃo:
bArtYrA VIAnA dos rEIs sAndInI 20/12/17 a 06/01/2018

IsAbELA nIKItA 20/12/17 a 06/01/2018

HELIAnA GomEs dA sILVA 20/12/17 a 06/01/2018

nAYArA GrAcIELLE ALVEs AbrEU
20/12/17 a 22/12/2017 

e de
02/01/17 a 06/01/2018

LUzEnI oLIVEIrA dA sILVA 02/01/18 a 06/01/2018

cArLos EdUArdo dA sILVA AIrEs 20/12/17 a 05/01/2018

mAnoEL rodrIGUEs soArEs 20/12/17 a 05/01/2018

PAbLo GAbrIEL cUnHA LEobAs 20/12/17 a 01/01/2018

GLAYdson bAtIstA botELHo 20/12/17 a 25/12/2017

sÂmIo PErEIrA dE soUsA 26/12/17 a 31/12/2017

mUrYLLo dA sILVA bArbosA 01/12/18 a 06/01/2018

ErInEU fErrEIrA dA LUz 20/12/17 a 25/12/2018

dIrcEU dEmÉtrIo dE morAIs 20/12/17 a 06/01/2018

dIrEtorIA fInAncEIrA:

AndrÉIA dIAs GomEs 20/12/17 a 22/12/2017 
02/01/18 a 06/01/2018

corAcY dE PAULA ELIAs 20/12/17 a 22/12/2017 
02/01/18 a 06/01/2018

sErGIo dE soUsA LoPEs 20/12/17 a 01/01/2018

cAroLInA GUILHErmE sUArtE 20/12/17 a 21/12/2017

ronIzE bArros trAJAno costA 20/12/17 a 28/12/2017

rAnnYÉrE ALmEIdA mAGALHÃEs 20/12/17 a 01/01/2018

robson LoPEs cArVALHo 20/12/17 a 01/01/2018

sEnI mArtIns mEdEIros dE ALmEIdA 20/12/17 a 01/01/2018

dIrEtorIA dE GEstÃo dE PEssoAs E foLHA dE PAGAmEnto:
ELIAnA bEzErrA do c. rIbEIro 20/12/17 a 06/01/2018

dIrEtorIA dE tEcnoLoGIA dA InformAçÃo:
LUIz PHILIPE AzEVEdo dIAs 20/12/17 a 06/01/2018

dIrEtorIA dE PLAnEJAmEnto:
frAncIsco cArLos GoIs nonAto 20/12/17 a 06/01/2018

AssEssorIA dE comUnIcAçÃo:
rosE dAYAnnE sAntAnA noGUEIrA 20/12/17 a 28/12/2017

cLEonIcE crIstIAnE dE oLIVEIrA 29/12/17 a 07/12/2017

AssEssorIA dE controLE IntErno: 
dAnIELA rodrIGUEs GoUVEA 26/12/17 a 29/12/2017

ELEnIcE costA AmArAL 20/12/17 a 22/12/2017

ÉrIcA VEntUrA costA 26/12/17 a 29/12/2017

dHAYAnE rodrIGUEs dE soUsA PÓVoA 20/12/17 a 22/12/2017

JEsUs LUÍz dE AssUnçÃo JÚnIor 20/12/17 a 28/12/2017

sorLEtE rIbEIro LImA 20/12/17 a 22/12/2017

corrEGEdorIA:
ALInE mArtIns coELHo 20/12/17 a 28/12/2017

dAnILo WEndEL mAcEdo dE oLIVEIrA 29/12/17 a 07/01/2018

GAbInEtE do dEfEnsor PÚbLIco-GErAL:
rAfILLA tHAYssA cAstro E PEssoA 20/12/17 a 23/12/2017

dÉborA crIstInA fErrEIrA 23/12/17 a 30/12/2017

WEnnYscArLA dE JEsUs morAIs nonEs 31/12/17 a 06/01/2018

sUPErIntEndÊncIA dE dEfEnsorEs PÚbLIcos:
AnGELo JosÉ dE soUsA bEzErrA 27/12/17 a 06/01/2018

nAIrA AIrEs rIbEIro 23/12/17 a 26/12/2017

rEGInA GomEs 20/12/17 a 22/12/2017

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

Gabinete da subdefensora Pública-Geral, em Palmas-to, aos 
14 dias do mês de dezembro de 2017.

EstELLAmArIs PostAL
subdefensora Pública-Geral

PORTARIA Nº 1706, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.
A sUbdEfEnsorA PÚbLIcA-GErAL do EstAdo do 

tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o Ato nº 095/2017, 
publicado no d.o.E. nº 4797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins,

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o servidor ALLIsson sAmIn bArbosA 
dos sAntos rIbEIro, Gerente de núcleo IV, matrícula nº 908428-2, 
para responder, no período de 08/01/2018 a 22/01/2018, sem prejuízo de 
suas funções, pela Chefia da Assessoria Jurídica da Corregedoria-Geral, 
em razão das férias do titular dAnILo WEndEL mAcEdo dE oLIVEIrA.

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

Gabinete da subdefensora Pública-Geral, em Palmas-to, aos 
15 dias do mês de dezembro de 2017.

EstELLAmArIs PostAL
subdefensora Pública-Geral

EXTRATO DE TERMO DE VOLUNTARIADO
Processo Eletrônico nº: 17.0.000003107-0.
Edital de credenciamento para Prestação de serviço Voluntário.
fundamentação Legal: Lei federal nº 9.608/98 e Ato nº 191/2014 do 
defensor Público-Geral do Estado do tocantins.
objeto: serviço voluntário, não remunerado, com objetivos cívicos, 
educacionais, culturais e científicos.
Voluntária: raquel da silva ferreira.
Vigência: o presente termo vigorará pelo prazo de 01 (um) ano a partir 
da assinatura.
data de Assinatura: 07/12/2017.
signatários: murilo da costa machado - defensor Público-Geral.
raquel da silva ferreira - Voluntária.

EXTRATO DE CONTRATO
contrAto nº: 075/2017.
ProcEsso ELEtrÔnIco - sEI nº: 17.0.000003185-2.
fUndAmEntAçÃo: artigo 25, inciso I, da Lei federal nº 8.666/93.
contrAtAntE: defensoria Pública do Estado do tocantins.
contrAtAdA: zênite Informação e consultoria s/A.
obJEto: contratação de empresa para o fornecimento anual de 
periódicos jurídicos, contratação de ferramenta de pesquisa em banco de 
dados acerca de pareceres emitidos, jurisprudência, legislação, doutrina 
e orientações referentes a licitações e contratos, via on-line.
dotAçÃo orçAmEntÁrIA: 03.122.1143.2188; ELEmEnto dE 
dEsPEsA: 3.3.90.39; sUbItEns: 01 e 05 fontE: 0100666666.
VALor: r$ 17.446,80 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e seis 
reais, oitenta centavos).
VIGÊncIA: 15/12/2017 a 15/12/2018.
dAtA dA AssInAtUrA: 15/12/2017.
sIGnAtÁrIos: Estellamaris Postal - subdefensora Pública-Geral - 
contratante.
Hilda Victoria dernys carrasco chiaretto - representante legal - 
contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
tErmo AdItIVo 001.
contrAto nº: 023/2017.
ProcEsso ELEtrÔnIco - sEI nº: 17.0.000001336-6.
fUndAmEntAçÃo: §2º, II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
contrAtAntE: defensoria Pública do Estado do tocantins.
contrAtAdA: reduto segurança Privada Ltda.
obJEto: constitui objeto deste termo Aditivo na supressão de 
1,4495538% do valor total do Contrato nº 023/2017, firmado entre as partes 
em 17/04/2017, nos termos previstos em sua cláusula Vigésima segunda.
VALor dA sUPrEssÃo: r$ 5.008,47 (cinco mil e oito reais, quarenta 
e sete centavos)
dAtA dA AssInAtUrA: 15/12/2017.
sIGnAtÁrIos: murilo da costa machado - defensor Público-Geral - 
contratante.
Wanderson rocha Araujo - representante Legal - contratada.
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SUPERINTENDÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS

PORTARIA Nº 1694, DE 13 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sUPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o Ato nº 084/2017, publicado no doE nº 4.797, 
de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe foi delegada a prática de atos de gestão 
administrativa, orçamentária e financeira;

considerando a resolução - csdP nº 126/2015, alterado pela 
resolução - csdP nº 137/2016, que institui, no âmbito da defensoria 
Pública do Estado do tocantins, o plantão para atendimento de medidas 
urgentes, na forma devida de compensação e cria Órgãos de Atuação 
específicos para tal fim;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014, 
bem como na Lei complementar nº 55/2009;

considerando que os plantões serão realizados com apenas 01 
(um) defensor público por período, sendo que integram o plantão, os dias 
em que não há expediente: sábados, domingos, feriados, ponto facultativo 
e recesso, com início às 18 (dezoito) horas do último dia útil que antecede 
o período sem expediente e fim às 08 (oito) horas do primeiro dia útil após 
o citado período e, havendo necessidade do serviço público, por ato do 
defensor Público-Geral, poderá se implementar o plantão em dias úteis 
das 18h00 até às 08h00 do dia seguinte;

considerando a PortArIA nº 1.505, de 25 de novembro de 
2016, que prorrogou sine die, a jornada diferenciada de trabalho no âmbito 
da defensoria Pública do Estado do tocantins, nos termos do art. 17 da 
Portaria no 439, de 10 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial nº 4.353;

considerando a resolução-csdP nº 030, de 10 de novembro 
de 2008, que dispõe sobre os pontos facultativos no âmbito da defensoria 
Pública do Estado do tocantins.

considerando que a superintendência de defensores Públicos 
fará publicar a Escala de Plantão, mensalmente, no site institucional;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins;

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr os defensores Públicos relacionados para 
responderem cumulativamente, sem prejuízo de suas funções, pelo órgão 
de atuação, com atribuições previstas no art. 5º da resolução-csdP nº 
126/2015 (regime de Plantão), em sua respectiva diretoria regional, 
na defensoria Pública do Estado do tocantins, referente ao rEcEsso 
forEnsE.

1- núcleo regional da diretoria de Araguaína:

Plantonista: rUbIsmArK sArAIVA mArtIns
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 30/12/2017 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Plantonista: KÁtIA dAnIELA nEIA
Plantão: 30/12/2017 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

2- núcleo regional da diretoria de Araguatins:

Plantonista: mArIA sÔnIA bArbosA dA sILVA
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 28/12/2017 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Plantonista: GIdELVAn soUsA sILVA
Plantão: 28/12/2017 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

3- núcleo regional da diretoria de dianópolis:

Plantonista: EVAndro KAPPEs
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 29/12/2017 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Plantonista: JAdE soUsA mIrAndA
Plantão: 29/12/2017 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

4- núcleo regional da diretoria de Guaraí:

Plantonista: AdIr PErEIrA sobrInHo
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 29/12/2017 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Plantonista: tErEsA dE mArIA bonfIm nUnEs
Plantão: 29/12/2017 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

5- núcleo regional da diretoria de Gurupi:

Plantonista: JosÉ ALVEs mAcIEL
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 29/12/2017 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Analista Plantonista: mArÍLIA mEssIAs dE mAtos brAGAnHoLo
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 29/12/2017 às 08 horas

Plantonista: EULEr nUnEs
Plantão: 29/12/2017 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Analista Plantonista: tAIVAn bArbosA coELHo
Plantão: 29/12/2017 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas

6- núcleo regional da diretoria de Palmas:

Plantonista: fAbrIcIo bArros AKItAYA
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Plantonista: fAbrIcIo sILVA brIto
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Analista Plantonista: mAnUzY fonsEcA AmorIm GoffI
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 26/12/2018 às 08 horas

Analista Plantonista: LAsLEnE bArbosA dA sILVA
Plantão: 26/12/2017 às 08 horas a 01/01/2018 às 12 horas

Analista Plantonista: PEdro HEnrIQUE PErEIrA cAmELo
Plantão: 01/01/2018 às 12 horas a 08/01/2018 às 08 horas

7- núcleo regional da diretoria de Paraíso do tocantins:

Plantonista: ÍtALA GrAcIELLA LEAL dE oLIVEIrA
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 29/12/2017 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Analista Plantonista: Edson AntÔnIo dE oLIVEIrA JÚnIor
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 29/12/2017 às 08 horas

Plantonista: LEtÍcIA crIstInA AmorIm sArAIVA dos sAntos 
moUrA
Plantão: 29/12/2017 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

8- núcleo regional da diretoria de Porto nacional:

Plantonista: JoIcE mAYArA dE oLIVEIrA sILVA
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 29/12/2017 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Analista Plantonista: GUtto tAVArEs fErrEIrA
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 26/12/2017 às 08 horas

Analista Plantonista: tHAmILEs VALUÁ dA sILVA ArAÚJo
Plantão: 26/12/2017 às 08 horas a 27/12/2017 às 08 horas

Analista Plantonista: rAfAELA AIrEs dE soUzA
Plantão: 27/12/2017 às 08 horas a 28/12/2017 às 08 horas

Plantonista: mArcELLo tomAz dE soUzA
Plantão: 29/12/2017 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Analista Plantonista: tHAmILEs VALUÁ dA sILVA ArAÚJo
Plantão: 28/12/2017 às 08 horas a 03/01/2018 às 08 horas

Analista Plantonista: LAYAnA mArA scHUcH
Plantão: 03/01/2018 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas

9- núcleo regional da diretoria de tocantinópolis:

Plantonista: mArIA sÔnIA bArbosA dA sILVA
Plantão: 19/12/2017 às 17 horas a 28/12/2017 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

Plantonista: GIdELVAn soUsA sILVA
Plantão: 28/12/2017 às 08 horas a 08/01/2018 às 08 horas
(compensado na forma da Lei complementar Estadual nº 55/2009)

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

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, no 13 dias do 
mês de dezembro de 2017.

fÁbIo montEIro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos
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PORTARIA Nº 1.697, DE 13 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sUPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a imprescindibilidade de adoção de medidas para 
assegurar o regular funcionamento da defensoria Pública de Itacajá-to 
até que sobrevenha defensor Público para atuação naquele Órgão;

considerando a obrigação institucional de ser assegurada a 
prestação dos serviços da defensoria Pública naquela localidade;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público de 1ª classe, fELIPE 
LoPEs bArbosA cUrY, para responder cumulativamente, sem prejuízo 
de suas funções, pela defensoria Pública de Itacajá-to, no período de 
08 a 31 de janeiro de 2018.

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

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 13 dias de 
dezembro de 2017.

fÁbIo montEIro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.704, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sUPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público substituto, dIAnsLEI 
GonçALVEz sAntAnA, para substituir, sem prejuízo de suas funções, 
o defensor Público substituto mAGnUs KELLY LoUrEnço dE 
mEdEIros, pela coordenação do núcleo Especializado de mediação 
e conciliação - nUmEcon, núcleo regional da defensoria Pública em 
tocantinópolis - to, em razão de licença por motivo de doença em pessoa 
da família, no período de 05 de dezembro de 2017 a 03 de janeiro de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
retroagindo seus efeitos a 05 de dezembro de 2017.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 15 dias de 
dezembro de 2017.

fÁbIo montEIro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.705, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sUPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público de 1ª classe, LUIz 
ALbErto mAGALHÃEs fEItosA, para substituir, sem prejuízo de suas 
funções, o defensor Público substituto mAGnUs KELLY LoUrEnço dE 
mEdEIros, em suas atribuições na defensoria Pública de Itaguatins-
to, em razão de licença por motivo de doença em pessoa da família, no 
período de 05 de dezembro de 2017 a 03 de janeiro de 2018.

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

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 15 dias de 
dezembro de 2017.

fÁbIo montEIro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1.708, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o sUPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro 2017;

considerando o teor do ofício nº 152/2017-GAb, proveniente 
da 4ª Vara criminal da comarca de Palmas-to, no qual se noticiou a 
designação do Juiz de direito Luciano rostirolla para atuar de forma 
auxiliar no referido Juízo;

considerando o requerimento constante no mesmo expediente 
solicitando a designação de defensor Público para atuar em audiências 
de processos ímpares sob a presidência de Juiz auxiliar;

considerando que lhe compete designar, por ato motivado, 
defensor Público para atuar em processos, Juízos, tribunais ou ofícios 
diversos dos de sua lotação;

considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 285, de 16 de setembro de 2014;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins,

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público de 1ª classe, LUÍs 
GUstAVo cAUmo, para responder cumulativamente, de forma auxiliar 
e sem prejuízo de suas funções, pelas atribuições da 23ª defensoria 
Pública Criminal de Palmas-TO, a fim de atuar em audiências referentes a 
processos com numerações ímpares, com trâmite na 4ª Vara criminal da 
comarca de Palmas-to, designadas para o dia 12 de dezembro de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro de 2017.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 15 dias de 
dezembro de 2017.

fÁbIo montEIro dos sAntos
superintendente de defensores Públicos
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TRIbUNAL DE CONTAS

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 232/2017/RELT1- DILIGÊNCIA

Processo nº 1317/2014 - Entidade: secretaria municipal de 
Planejamento e Gestão de Palmas. Assunto: Auditoria ou Inspeção. nos 
termos do Acórdão nº 648/2017, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, 
da constituição federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, 
e em conformidade com a Lei orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 
ao artigo 204 parágrafo único, combinado com o artigo 205, Inciso V, do 
regimento Interno do tribunal de contas, com nova redação dada pela 
resolução normativa nº 04 de 05.11.2003, e arts.3º, 5º e 6º da Instrução 
Normativa - TCE/TO nº 001/2012 fica, pelo presente Edital, CITADO o 
senhor diego marinho medeiros de moura, secretário Executivo à época, 
a comparecer à diretoria Geral de controle Externo - diligências, deste 
tribunal, situado na Avenida teotônio segurado - AcsU - nE 10 - conjunto 
01 - Lotes 01 e 02 - Palmas - to, no horário das 12h às 18h dentro de 15 
(quinze) dias a contar da data de publicação deste Edital, para apresentar 
sua defesa em relação aos autos acima mencionados, alertando que a 
ausência de manifestação implicará em tornarem-se verdadeiros os fatos, 
conforme constam dos autos, sujeitando-se o responsável às sanções 
previstas em Lei e no regimento Interno deste tribunal. Palmas, capital 
do Estado do tocantins, no dia 15 do mês de dezembro de 2017, diretoria 
Geral de controle Externo - diligências do tribunal de contas do Estado. 
Eu, Pedro dias de Araujo digitei e conferi.

severiano José costandrade de Aguiar
conselheiro relator

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 233/2017/RELT1- DILIGÊNCIA

Processo nº 1317/2014 - Entidade: secretaria municipal de 
Planejamento e Gestão de Palmas. Assunto: Auditoria ou Inspeção. nos 
termos do Acórdão nº 648/2017, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, 
da constituição federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, 
e em conformidade com a Lei orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 
ao artigo 204 parágrafo único, combinado com o artigo 205, Inciso V, 
do regimento Interno do tribunal de contas, com nova redação dada 
pela resolução normativa nº 04 de 05.11.2003, e arts.3º, 5º e 6º da 
Instrução Normativa - TCE/TO nº 001/2012 fica, pelo presente Edital, 
cItAdo a senhora Else betânia Gomes da rocha, coordenadora Geral 
de Programas e Projetos à época, a comparecer à diretoria Geral de 
controle Externo - diligências, deste tribunal, situado na Avenida teotônio 
segurado - AcsU - nE 10 - conjunto 01 - Lotes 01 e 02 - Palmas - to, 
no horário das 12h às 18h dentro de 15 (quinze) dias a contar da data 
de publicação deste Edital, para apresentar sua defesa em relação aos 
autos acima mencionados, alertando que a ausência de manifestação 
implicará em tornarem-se verdadeiros os fatos, conforme constam dos 
autos, sujeitando-se o responsável às sanções previstas em Lei e no 
regimento Interno deste tribunal. Palmas, capital do Estado do tocantins, 
no dia 15 do mês de dezembro de 2017, diretoria Geral de controle 
Externo - diligências do tribunal de contas do Estado. Eu, Pedro dias 
de Araujo digitei e conferi.

severiano José costandrade de Aguiar
conselheiro relator

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 234/2017/RELT1- DILIGÊNCIA

Processo nº 1317/2014 - Entidade: secretaria municipal de 
Planejamento e Gestão de Palmas. Assunto: Auditoria ou Inspeção. nos 
termos do Acórdão nº 648/2017, em atenção ao disposto no artigo 5º, LV, 
da constituição federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, 
e em conformidade com a Lei orgânica nº 1.284/2001, artigos 32 e 33 
ao artigo 204 parágrafo único, combinado com o artigo 205, Inciso V, do 
regimento Interno do tribunal de contas, com nova redação dada pela 
resolução normativa nº 04 de 05.11.2003, e arts.3º, 5º e 6º da Instrução 
Normativa - TCE/TO nº 001/2012 fica, pelo presente Edital, CITADO a 
Prodata Informática Ltda. - cnPJ: 02.744.987/0001-84, a comparecer à 
diretoria Geral de controle Externo - diligências, deste tribunal, situado 
na Avenida teotônio segurado - AcsU - nE 10 - conjunto 01 - Lotes 01 
e 02 - Palmas - to, no horário das 12h às 18h dentro de 15 (quinze) dias 
a contar da data de publicação deste Edital, para apresentar sua defesa 
em relação aos autos acima mencionados, alertando que a ausência de 
manifestação implicará em tornarem-se verdadeiros os fatos, conforme 
constam dos autos, sujeitando-se o responsável às sanções previstas 
em Lei e no regimento Interno deste tribunal. Palmas, capital do Estado 
do tocantins, no dia 15 do mês de dezembro de 2017, diretoria Geral 
de controle Externo - diligências do tribunal de contas do Estado. Eu, 
Pedro dias de Araujo digitei e conferi.

severiano José costandrade de Aguiar
conselheiro relator

PUbLICAÇõES DOS MUNICÍPIOS

ALVORADA

EXTRATO DO CONTRATO DA INEXIGIbILIDADE Nº 005/2017 FME

obJEto: mAtErIAIs dIdÁtIcos QUE comPÕEm o sIstEmA 
dE EnsIno “APrEndE brAsIL”. contrAto 005/2017 fmE. 
contrAtAntE: fUndo mUnIcIPAL dE EdUcAçÃo/to. 
contrAtAdA: EdItorA PosItIVo LtdA e cnPJ nº 79.719.613/0001-33.  
VALor: r$ 330.090,00. VIGÊncIA: 06/12/2017 à 31/12/2018.
Alvorada/to, 14 de dezembro de 2017.
VErA sonIA tomAsI ALmEIdA
Gestora do fmE/Alvorada/to
decreto: 116/2017

BANDEIRANTES DO TOCANTINS

ATO AVISO DE PREGÃO

EdItAL EXcLUsIVo PArA mIcroEmPrEsA, 
E m P r E s A  d E  P E Q U E n o  P o r t E  E 
mIcroEmPrEEndEdor IndIVIdUAL

o mUnIcÍPIo dE bAndEIrAntEs do tocAntIns torna 
público que fará PrEGÃo PrEsEncIAL Pm-bAnd nº 052/2017, 
tipo “mEnor PrEço Por ItEm”. objeto: registro de Preço para a 
contratação de empresa para o fornecimento de internet via rede sem fio, 
incluindo o fornecimento de sinal de internet, equipamentos, instalação/
configuração e assistência técnica com todos os equipamentos por 
conta da contratada, para a Administração municipal e fundo municipal 
de saúde, solicitado pelo Gabinete do Prefeito municipal, conforme 
especificações detalhadas no Anexo I do Edital, a realizar-se no dia 
04/01/2018, às 8h. o edital e seus anexos poderão ser obtidos, na sala 
da comissão permanente de licitação na Avenida Homero de oliveira 
teixeira, nº 222, centro, bandeirantes do tocantins-to, por e-mail: 
bandlicitacao@gmail.com ou no site www.prefeiturabandeirantes.to.gov.
br. mais informações (63) 3432-1196. 

bandeirantes tocantins, 15 de dezembro 2017.

José mário zambon teixeira
Prefeito municipal

CAMPOS LINDOS

PORTARIA Nº 070, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

o PrEfEIto mUnIcIPAL dE cAmPos LIndos, EstAdo 
do tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere a Lei orgânica 
do município,

considerando o art. 74, inciso III, c/c o art. 75, §1º, da Lei nº 
1.284, de 17 de dezembro de 2001, c/c InstrUçÃo normAtIVA - tcE-
to nº 14, de 10 de dezembro de 2003;

considerando a omissão no dever do ex-gestor JorLEnIo 
mEnEzEs dos sAntos em nÃo prestar contas dos convênios 
0234/2010 e 079/2002;

considerando que a pendência na prestação de contas prejudica 
o recebimento de verbas estaduais pelo município, sendo um dever do 
gestor em ser diligente na prestação de contas dos convênios celebrados;

rEsoLVE:

Art. 1º constituir comissão para realização de tomada de 
contas Especial, para apurar a omissão no dever de prestar contas dos 
convênios nº 0234/2010 que tem como objeto a pavimentação urbana 
em bloquete e construção de meio fio nas ruas e avenidas do Município 
e convenio 079/2002, que tem como objeto a implantação do programa 
Nossa Cidade, a fim de identificar os responsáveis e possível dano ao 
erário.
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Art. 2º designar os servidores:

Valderi Pereira de Araújo matrícula: 2191, lotado na coletoria 
municipal de campos Lindos, corinto Gomes dos santos Júnior matricula 
472, lotado na secretaria municipal de saúde, cleidimar fonseca neto, 
matrícula: 361 lotado na secretaria municipal de Educação para, sob a 
presidência do primeiro, realizar a tomada de contas Especial de que 
trata o art. 1º desta Portaria.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias para realização 
dos trabalhos e emissão do respectivo relatório.

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

campos Lindos, 15 de dezembro de 2017.

Jessé Pires caetano
Prefeito municipal

CARIRI DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017

A fundo municipal de saúde de cariri do tocantins torna 
público o registro de Preços referente ao Processo nº 201711047 
julgamento tipo menor preço por item, cujo objeto se trata rEGIstro 
dE PrEços PArA fUtUrA, EVEntUAL E PArcELAdA AQUIsIçÃo 
dE EQUIPAmEntos E mAtErIAIs PErmAnEntEs VIsAndo 
PromoVEr A EstrUtUrAçÃo dA rEdE dE AtEnçÃo bÁsIcA (sUs) 
do mUnIcÍPIo dE cArIrI do tocAntIns, conformE ProPostA 
nº 12308833000/1160-02 do mInIstÉrIo dA sAÚdE e rEcUrso 
dA EmEndA PArLAmEntAr nº 36950007, tendo como vencedoras 
as Empresas: cEcI dEcor LtdA mE - cnPJ 26.797.971/0001-06, 
vencedora dos itens: 12, 20, 34, 38, 44, 49, 51, 52, 53, perfazendo o valor 
de r$ 8.992,00; frAdE E rocHA LtdA - cnPJ 08.198.811/0001-50, 
vencedora do item: 21, perfazendo o valor de r$ 14.930,00; LUmInAtA 
dIstrIbUIdorA EIrELI - mE - cnPJ 17.930.584/0001-05, vencedora 
dos itens: 5, 7, 13, 16, 17, 22, 30, 32, 35, 37, 42, 50, perfazendo o valor 
de r$ 17.466,00; mArIA EdUArdA AcAcIo LImA 05737233111 - cnPJ 
28.436.752/0001-19, vencedora do item: 46, perfazendo o valor de r$ 
9.850,00; mArIzEtHE dIAs oLIVEIrA - mE - cnPJ 12.257.927/0001-
90, vencedora dos itens: 3, 31, perfazendo o valor de r$ 10.188,00; mJ 
comErcIAL LtdA - cnPJ 21.348.472/0001-00, vencedora do item:2, 
perfazendo o valor de r$ 16.011,00; mULtIPLA PAPELArIA LtdA mE 
- cnPJ 22.321.853/0001-68, vencedora dos itens: 6, 8, 14, 27, 29, 45, 
perfazendo o valor de r$ 9.479,00; ocIdEntAL dIstrIbUIdorA EIrELI 
EPP - cnPJ 07.152.178/0001-05, vencedora do item: 15, perfazendo 
o valor de r$ 10.798,00; rIcHArdE AmorIm dA sILVA - mE - cnPJ 
25.532.098/0001-59, vencedora dos itens: 1, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 47, 
54, perfazendo o valor de r$ 8.046,00; VIA fortE dIstrIbUIdorA 
LtdA - mE - cnPJ 26.879.526/0001-87, vencedora dos itens: 4, 9, 10, 
11, 18, 19, 33, 36, 41, 43, 48, 55, perfazendo o valor de r$ 11.380,00; 
VL dE oLIVEIrA- mE - cnPJ 11.015.754/0001-31, vencedora do 
item: 40, perfazendo o valor de r$ 492,00; totalizando o Valor de r$ 
117.632,00(cento e dezessete mil e seiscentos e trinta e dois reais). A 
Ata de registro de Preços terá vigência até 15/12/2018 e esta disponível 
no site http://www.cariri.to.gov.br/. maiores informações no endereço Av. 
bernardo sayão, nº 01, centro, cArIrI do tocAntIns, cEP: 77.453-
000, fone: (63) 3383-1110.

cariri do tocantins-to, 15 de dezembro de 2017.

maria Auxiliadora da Paixão Aires
Gestora do fundo municipal de saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

A Prefeitura municipal de cariri do tocantins torna público o 
registro de Preços referente ao Processo nº 201711046 julgamento 
tipo menor preço por item, cujo objeto se trata rEGIstro dE PrEços 
PArA fUtUrA E EVEntUAL AQUIsIçÃo dE rEfEIçÕEs tIPo 
“mArmItEX”, PArA AtEndEr As nEcEssIdAdEs dA PrEfEItUrA 
mUnIcIPAL dE cArIrI do tocAntIns, tendo como vencedora a 
Empresa: mArIA dEUsAmAr PInHEIro oLIVEIrA 25996878100 - 
cnPJ 14.663.412/0001-16, vencedora do item: 1, perfazendo o valor de 
r$ 60.000,00; totalizando o Valor de r$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A 
Ata de registro de Preços terá vigência até 15/12/2018 e esta disponível 
no site http://www.cariri.to.gov.br/. maiores informações no endereço Av. 
bernardo sayão, nº 01, centro, cariri do tocantins, cEP: 77.453-000, 
fone: (63) 3383-1110.

cariri do tocantins, 15 de dezembro de 2017.

Vanderlei Antônio de carvalho Júnior
Prefeito municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2017 CTL

PrEGÃo PrEsEncIAL nº 024/2017- a) firmado em 
14.12.2017, entre a Prefeitura municipal de cariri do tocantins e a 
empresa  b) conVEnIÊncIA LUIs fErnAndEs EIrELI - EPP, cnPJ 
nº 26.963.492/0001-04; c) valor de r$ 43.000,00 (Quarenta e três mil 
reais); d) objeto: contratação de serviços de buffet (café da manhã, 
almoço, jantar, lanche e coffee-break), nos eventos a serem realizados 
pela Prefeitura municipal de cariri do tocantins, conforme demanda e 
programação a ser definida. Os serviços deverão ser executados pela 
contratada, com todos os móveis e utensílios próprios, inclusive mesas 
com cadeiras, toalhas e arranjos; e) dotação:

dotação orçamentária 0003.0012.04.122.0104.2003 - manutenção das Ativ. da secretaria Administração

Elemento de despesa 3.3.90.30 - material de consumo

fonte de recurso 0010.00.000 - recursos Próprios

f) fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002; g) Processo Licitatório 
201711049; h) Vigência: 31 de dezembro de 2017; i) ordenador: sr. 
Vanderlei Antônio de carvalho Junior. 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2017 CTL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 - a) firmado em 14.12.2017, 
entre o fundo municipal de Educação e a empresa  b) conVEnIÊncIA 
LUIs fErnAndEs EIrELI - EPP, cnPJ nº 26.963.492/0001-04; c) 
valor de r$ 31.800,00 (trinta e Um mil e oitocentos reais); d) objeto: 
contratação de serviços de buffet (café da manhã, almoço, jantar, lanche 
e coffee-break), nos eventos a serem realizados pelo fundo municipal de 
Educação de cariri do tocantins, conforme demanda e programação a 
ser definida. Os serviços deverão ser executados pela contratada, com 
todos os móveis e utensílios próprios, inclusive mesas com cadeiras, 
toalhas e arranjos; e) dotação:

dotação orçamentária 0005.0023.12.361.0104.2029 - manutenção da secretaria de Educação

Elemento de despesa 3.3.90.30 - material de consumo

fonte de recurso 0010.00.000 - recursos Próprios

fonte de recurso 0020.00.000 - mdE

f) fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002; g) Processo Licitatório 
201711049; h) Vigência: 31 de dezembro de 2017; i) ordenador: sra. 
suzana maria Pereira dos santos.

COMBINADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE CHAMAMENTO PÚbLICO Nº 002-2017

o fUndo mUnIcIPAL dE sÚdE dE combInAdo- to, através 
de sua comissão Julgadora, torna público e aos interessados que fará 
credenciamento através da chamada Pública para Avaliação e seleção 
de profissionais, afim de contratar PROFISSIONAIS DA SAÚDE, nas 
mais diversas áreas e atuação para prestarem serviços junto a este 
fundo, conforme Edital de chamamento e Anexo I, sendo pagos valores 
constantes neste Anexo, o Edital está à disposição e deverá ser adquirido 
junto a comissão do município de combinado, sito na rua Gercina borges 
teixeira, s/n, centro, combinado - to, a partir de 20 de dezembro de 
2017, o recebimento dos envelopes se dará a partir desta e deverão ser 
entregues junto à comissão julgadora das 8h às 11h, a presente comissão 
receberá os Envelopes de Habilitação e demais documentos para análise 
até as 11h do dia 12 de janeiro de 2018, conforme cronograma deste 
chamamento. Informações (63) 3685-1244.

dEUsELIA PALmEIrA do PrAdo oLIVEIrA
Gestora do fundo de saúde
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GURUPI

DECRETO Nº 1.036, DE 15 DE DEzEMbRO DE 2017.

“convoca candidatos aprovados em concurso público 
e dá outras providências”.

o PrEfEIto mEnIcIPAL dE GUrUPI, Estado do tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei orgânica do município;

consIdErAndo o rEsULtAdo fInAL do concurso Público 
da Procuradoria-Geral do município de Gurupi, disciplinado pelo Edital de 
concurso Público nº 01/2016, destinado ao preenchimento das vagas em 
cargos de nível superior da Procuradoria-Geral do município, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Tocantins no dia 10 de outubro de 2016;

consIdErAndo os termos da Lei municipal nº 827, de 21 
de dezembro de 1989, que dispõe sobre o regime jurídico único dos 
funcionários públicos do município de Gurupi;

consIdErAndo os termos da Lei municipal complementar 
nº 015 de 16 de junho de 2009, alterada pela Lei complementar nº 23 de 
02 de agosto de 2016, que trata da reestruturação da Procuradoria-Geral 
do município de Gurupi,

dEcrEtA:

Art. 1º ficam convocados os candidatos aprovados no concurso 
Público nº 001/2016, para tomar posse nos cargos de provimento efetivo 
do quadro de profissionais da Procuradoria-Geral do Município, para os 
quais foram aprovados, conforme seguem:

cArGo: ProcUrAdor - AmPLA concorrÊncIA 

ordEm dE AProVAçÃo nº dA InscrIçÃo nomE do conVocAdo

02 50591 fELIPE fErnAndEs bAtIstA

03 50452 ArnALd PErEIrA brAGA

04 50297 ELson dIAs dA sILVA fontEs

Art. 2º A partir da publicação deste Ato no Diário Oficial do Estado 
do tocantins, o candidato terá o prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser 
prorrogado por igual período, a requerimento do interessado, devidamente 
justificado e deferimento a critério do Procurador-Geral do Município de 
Gurupi.

§1º Para efeito de posse em cargo de natureza efetiva, será 
necessária a apresentação da seguinte documentação:

I - cópias devidamente autenticadas em cartório:

a) documento de identidade - rG;
b) cadastro de Pessoa física - cPf;
c) Se NATURALIZADO, apresentar cópia do Diário Oficial da 

Portaria de naturalização ou documento equivalente;
d) certidão de nascimento ou casamento se viúvo (a), 

acompanhar certidão de óbito, se divorciado (a), acompanhar certidão 
com averbação;

e) título eleitoral;
f) documento com número de inscrição do PIs/PAsEP, caso 

tenha cadastro, apresentar extrato de inexistência de registro emitido pelo 
banco do brasil (PAsEP) e caixa Econômica federal (PIs);

g) comprovante de endereço atualizado;
h) comprovante de escolaridade exigido no Edital do concurso;
i) Comprovante de experiência profissional na advocacia pelo 

período de 2 (dois) anos, conforme estabelecido no edital do concurso;
j) Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino 

com idade inferior a 45 (quarenta e cinco) anos;

II - outros documentos/declarações necessários

a) declaração de bens;
b) declaração de acumulação ou não de cargos públicos 

(formulário próprio);
c) certidão de quitação eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral 

(www.tse.gov.br);
d) certidão negativa de antecedente criminal estadual e federal;
e) 01 foto 3x4 recente e colorida;

III - relação de exames médicos e laudos originais:

a) Hemograma completo;
b) Urina - EAs;
c) machado guerreiro;
d) Eletrocardiograma com laudo, emitido por médico cardiologista;
e) Eletroencefalograma com laudo, emitido por médico 

neurologista;
f) Exame oftalmológico completo: acuidade visual, com e sem 

correção, fundoscopia, motricidade ocular, tonometria, biomicroscopia e 
senso cromático;

g) Laudo psiquiátrico, emitido por médico psiquiatra;
h) Audiometria tonal e vocal;
i) Laringoscopia;
j) Raio-X do tórax em PA e perfil com Laudo;
k) Laudo médico emitido pela junta médica do município;

§2º fica facultada à junta médica do município, requisitar, 
quando necessário, exames complementares, vacinas e pareceres 
especializados para expedição do laudo médico.

§3º Para obtenção do laudo médico, o candidato deverá se 
apresentar na diretoria de recursos Humanos, localizado no centro 
Administrativo - rodovia br 242, saída para Peixe, nesta cidade, em 
horário comercial (8h às 12h e das 14h às 18h), com todos os exames 
listados acima.

§4º o endereço para apresentação do candidato será no centro 
Administrativo da Prefeitura municipal de Gurupi - Procuradoria-Geral 
do município, situada na rodovia br 242, Km 405, com horário de 
atendimento das 08h às 12h e das 14h às 18h, somente nos dias úteis.

Art.3º Este decreto entra em vigor na data da publicação.

Gabinete do Prefeito municipal de Gurupi, Estado do tocantins, 
aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2017.

LAUrEz dA rocHA morEIrA
Prefeito de Gurupi - to

LAVANDEIRA

RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2017

PROCESSO Nº 051/2017.

A PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE LAVAndEIrA, EstAdo 
tocAntIns, torna público o resultado do processo licitatório Pregão 
Presencial nº 024/2017 (srP), objetivando a contratação de empresa 
para gerenciamento, implantação e operação da própria contratada com 
utilização de cartão magnético para serviços mecânicos em geral, em 
atendimento as necessidades da frota da Prefeitura e fundo de saúde 
do município de Lavandeira - to, realizado em 23 de novembro de 2017, 
às 12h, horário local, onde chegou-se ao seguinte resultado: a Empresa 
brAsILcArd AdmInIstrAdorA dE cArtÕEs LtdA, inscrita no cnPJ 
nº 03.817.702/0001-50, única participante deste certame apresentou taxa 
administrativa de 2% (dois por cento) sobre os valores a serem futuramente 
faturados para a Prefeitura e fundo de saúde. Portanto desde a data 
desta publicação a empresa acima citada devera comparecer no prazo 
máximo de 05 dias para assinatura da Ata/contrato com o município/
fundo de saúde.

LAVAndEIrA-to, 1º de dezembro de 2017.

RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2017

PROCESSO Nº 052/2017.

A PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE LAVAndEIrA, EstAdo 
tocAntIns, torna público o resultado do processo licitatório Pregão 
Presencial nº 025/2017, (srP), objetivando a Aquisição de materiais de 
Papelaria de Gráfica e de Confecção, para atender as necessidades do 
município de Lavandeira -to, realizado em 28 de novembro de 2017 às 
7h30, horário local, onde chegou-se aos seguintes resultados: empresa 
dIEGo fErnAndo fonsEcA VALEntE - mE (dIAn - VArIEdAdEs), 
inscrito no cnPJ nº 11.226.934/0001-62 foi vencedor de vários itens com 
um valor total de r$ 20.862,51 (vinte mil oitocentos e sessenta e dois reais 
e cinquenta e um centavos), conforme itens suprimidos na Homologação 
com base no parecer do dep. Jurídico, já a empresa LAVAndEIrA 
comÉrcIo dE ProdUtos ALImEntIcIos LtdA inscrito no cnPJ nº 
22.196.700/0001-36 foi vencedor da maioria dos itens perfazendo um valor 
global de r$ 18.185,80 (dezoito mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos). Portanto desde a data desta publicação a empresa acima citada 
devera comparecer no prazo máximo de 05 dias para assinatura da Ata 
com esta municipalidade.

LAVAndEIrA-to, 05 de dezembro de 2017.
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RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2017

PROCESSO Nº 053/2017.

A PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE LAVAndEIrA, EstAdo 
tocAntIns, torna público o resultado do processo licitatório Pregão 
Presencial nº 026/2017, (srP), objetivando a Aquisição de ferramentas 
e Equipamentos de Proteção Individual, para atender as necessidades do 
município de Lavandeira -to, realizado em 28 de novembro de 2017, às 
9h30, horário local, onde chegou-se aos seguintes resultados: empresa 
dIEGo fErnAndo fonsEcA VALEntE - mE (dIAn - VArIEdAdEs), 
inscrito no cnPJ nº 11.226.934/0001-62 foi vencedor de todos os itens 
com um valor total de r$ 59.178,50 (cinquenta e nove mil cento e setenta 
e oito reais e cinquenta centavos). Portanto desde a data desta publicação 
a empresa acima citada devera comparecer no prazo máximo de 05 dias 
para assinatura da Ata com esta municipalidade.

LAVAndEIrA-to, 05 de dezembro de 2017.

AcssA rEIs borGEs dA sILVA
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO/ATA

rEfErEntE PrEGÃo PrEsEncIAL nº 024/2017
AtA rEGIstro dE PrEço nº 034/2017
contrAto nº nº 036/2017
contrAtAntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE LAVAndEIrA/to.
obJEto: contratação de empresa para gerenciamento, implantação e 
operação da própria contratada com utilização de cartão magnético para 
serviços mecânicos em geral, em atendimento as necessidades da frota da 
Prefeitura e fundo de saúde do município de Lavandeira - to, realizado 
em 23 de novembro de 2017, às 12h, horário local.
contrAtAdo: brAsILcArd AdmInIstrAdorA dE cArtÕEs 
LtdA, inscrita no cnPJ nº 03.817.702/0001-50, única participante deste 
certame apresentou taxa administrativa de 2% (dois por cento) sobre os 
valores a serem futuramente faturados para um estimativa de gasto de 
r$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a Prefeitura e r$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) para o fundo de saúde.
bAsE LEGAL: Lei 8.666-93, 10/520/02 e Leis comp. 123/06 e 147/2014.
VIGÊncIA: 12 meses/A partir Assinatura.

EXTRATO DE ATA

rEfErEntE PrEGÃo PrEsEncIAL nº 025/2017
AtAs nº 035-036/2017
contrAtAntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE LAVAndEIrA/to.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Papelaria de Gráfica e de Confecção, 
para atender as necessidades do município de Lavandeira -to, realizado 
em 28 de novembro de 2017, às 7h30, horário local.
contrAtAdos: dIEGo fErnAndo fonsEcA VALEntE - mE (dIAn 
- VArIEdAdEs), - cnPJ nº 11.226.934/0001-62 vencedor com um valor 
total de r$ 20.862,51 (vinte mil oitocentos e sessenta e dois reais e 
cinquenta e um centavos), e LAVAndEIrA comÉrcIo dE ProdUtos 
ALImEntIcIos LtdA - cnPJ nº 22.196.700/0001-36 vencedora 
perfazendo um valor global de r$ 18.185,80 (dezoito mil cento e oitenta 
e cinco reais e oitenta centavos).
bAsE LEGAL: Lei 8.666-93, 10/520/02 e Leis comp. 123/06 e 147/2014.
VIGÊncIA: 12 meses/A partir Assinatura.

EXTRATO DE ATA

rEfErEntE PrEGÃo PrEsEncIAL nº 026/2017
AtA nº 037/2017
contrAtAntE: PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE LAVAndEIrA/to.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Papelaria de Gráfica e de Confecção, 
para atender as necessidades do município de Lavandeira -to, realizado 
em 28 de novembro de 2017, às 7h30, horário local.
contrAtAdos: dIEGo fErnAndo fonsEcA VALEntE - mE (dIAn 
- VArIEdAdEs), inscrito no cnPJ nº 11.226.934/0001-62 foi vencedor 
de todos os itens com um valor total de r$ 59.178,50 (cinquenta e nove 
mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos).
bAsE LEGAL: Lei 8.666-93, 10/520/02 e Leis comp. 123/06 e 147/2014.
VIGÊncIA: 12 meses/A partir Assinatura.

robErto cEsAr fErrEIrA dE oLIVEIrA
Prefeito municipal

PEDRO AFONSO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2º CONVOCADO

PrEGÃo PrEsEncIAL - srP nº 042/2017 - Proc. nº 
066/2017 - EsPÉcIE: Aquisição de material elétrico obJEto: constitui 
objeto do presente futuras aquisições de material elétrico, para atender 
a demanda da Prefeitura municipal de Pedro Afonso. VIGÊncIA: A 
vigência da ata será de 12 meses, contados a partir da sua publicação. 
bAsE LEGAL: Processo nº 066/2017, Pregão Presencial srP nº 
042/2017, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93. RECURSOS: Classificação 
funcional: 15.451.0014.2.087 natureza da despesa: 3.3.90.30 
fonte: 10. contrAtAntE: Prefeitura municipal de Pedro Afonso. 
contrAtAdA: castelo serviços de Inst. Elétrica e comercio LtdA cnPJ 
00.510.485/0001-63 VALor totAL: r$ 24.887,00 (Vinte e quatro mil 
oitocentos e oitenta e sete reais) sIGnAtÁrIos: Jairo soares mariano 
e castelo serviços de Inst. Elétrica e comercio LtdA.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO PRESENCIAL

srP nº 042/2017 - Proc. nº 066/2017 - EsPÉcIE: Aquisição 
material recompositor obJEto: constitui objeto do presente futuras 
aquisições de material recompositor de pista, para atender a demanda da 
Prefeitura municipal de Pedro Afonso. VIGÊncIA: A vigência da ata será de 
12 meses, contados a partir da sua publicação. bAsE LEGAL: Processo 
nº 117/2017, Pregão Presencial srP nº 54/2017, Lei 10.520/2002 e Lei 
8.666/93. RECURSOS: Classificação Funcional: 15.451.0014.2.021 
natureza da despesa: 3.3.90.30 fonte: 10. contrAtAntE: Prefeitura 
municipal de Pedro Afonso. contrAtAdA: J. G. Empreendimento 
comercial EIrELI-mE cnPJ 21.488.843/0001-59 VALor UnItÁrIo: r$ 
29,00(Vinte e nove reais) sIGnAtÁrIos: Jairo soares mariano e J. G. 
Empreendimento comercial EIrELI-mE

PORTO NACIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUdIÊncIA E consULtA PÚbLIcA sobrE A 
mInUtA do PLAno mUnIcIPAL dE ÁGUA E 
EsGoto - PmAE do mUnIcÍPIo dE Porto 
nAcIonAL.

A PrEfEItUrA mUnIcIPAL dE Porto nAcIonAL, atendendo 
ao que dispõe a Lei federal nº11. 445/2007, em seu art. 19, §5º, torna 
pública e convida a comunidade para comparecer à Audiência Pública para 
apresentação da minuta do Plano municipal de Água e Esgoto - PmAE, 
do município de Porto nacional, a ser realizada na data de 10 de janeiro 
de 2018, às 19h, no centro de convenções Vicente de Paula oliveira 
(comandante Vicentão), localizado na Avenida Padre Luso, nº 789-867, 
Jardim municipal, Porto nacional/to.

os regulamentos da Audiência Pública, veiculados pelo decreto 
municipal 820/2017, de 28 de novembro de 2017, bem como a minuta do 
Plano municipal de Água e Esgoto - PmAE, serão disponibilizados pela 
Prefeitura em seu sítio eletrônico www.portonacional.to.gov.br.

Porto nacional - to, 08 de dezembro de 2017.

JoAQUIm mAIA
PrEfEIto mUnIcIPAL

fLAVIA tEIXEIrA HALUm AYrEs
sEcrEtÁrIA mUnIcIPAL dE PLAnEJAmEnto, rEGULAçÃo, 

HAbItAçÃo E mEIo AmbIEntE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO 
HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE CONTRATO

a) Espécie: Extrato do contrato nº 019/2017, firmado em 
11.09.2017, entre a secretaria municipal de Planejamento, regulação 
Habitação E meio Ambiente, cnPJ/mf nº 27.064.964/0001-50 e a empresa: 
rEAL dIstrIbUIdorA EIrELI - mE, cnPJ sob nº 20.486.642/0001-50; 
b) objeto: Adesão a Ata de registro de Preço, visando a aquisição de 
aparelhos de ar-condicionado do tipo split, devidamente instalados; c) 
fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; d) Processo: 
8816/2017; e) Vigência: Da data de sua assinatura, finalizando em 31 
de dezembro de 2017; f) dotação: 45.21.18.122.1.2.066 4.4.90.52-12 
fontE 10; g) Valor: r$ 21.040,00 (vinte e um mil e quarenta reais); h) 
signatários: pela contratante, sr.ª flavia teixeira Halum Ayres e pelo 
contratado sr. José Walder sousa de Araújo.



Ano XXIX - EstAdo do tocAntIns, tErçA-fEIrA, 19 dE dEzEmbro dE 2017 DIÁRIO OFICIAL   No 5.014 137

a) Espécie: Extrato do contrato nº 025/2017, firmado em 
26.09.2017, entre a secretaria municipal de Planejamento, regulação 
Habitação E meio Ambiente, cnPJ/mf nº 27.064.964/0001-50 e a empresa: 
rEAL dIstrIbUIdorA EIrELI - mE, cnPJ sob nº 20.486.642/0001-50; 
b) objeto: Adesão a Ata de registro de Preço, visando à aquisição de 
equipamentos permanentes para áudio, vídeo e foto e equipamentos 
de processamento de dados; c) fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; d) Processo: 8958/2017; e) Vigência: da data de sua 
assinatura, finalizando em 31 de Dezembro de 2017 ou ate entrega total 
dos produtos; f) dotação: 16.482.0088.1.047 44.90.52-33/35 - fonte 70; g) 
Valor: r$ 13.770,00 (treze mil e setecentos e setenta reais); h) signatários: 
pela contratante, srª flavia teixeira Halum Ayres e pelo contratado sr. 
José Walder sousa de Araújo.

a) Espécie: Extrato do contrato nº 026/2017, firmado em 
29.09.2017, entre a sEcrEtArIA mUnIcIPAL dE PLAnEJAmEnto, 
rEGULAçÃo, HAbItAçÃo E mEIo AmbIEntE, cnPJ (mf) 
nº 27.064.964/0001-50 e a empresa sErVIço nAcIonAL dE 
APrEndIzAGEm IndUstrIAL, cnPJ nº 03.777.465/0001-41; b) objeto: 
Prestação de serviços técnicos e tecnológicos, bem como a capacitação 
profissional; c) Fundamento Legal: no art. 25 inciso II da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores; d) Processo: 8952/2017; 
e) Vigência: da data do empenho até a data de 1º de março de 2018; f) 
dotação: 18.122.1.2066 3.3.90.39-70 fonte:10; g) Valor: r$ 164.540,82 
(cento e sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e 
dois centavos); h) signatários: pela contratante, sr.ª flavia teixeira Halum 
Ayres e pela contratada sr.ª márcia rodrigues de Paula.

a) Espécie: Extrato do contrato nº 028/2017, firmado em 
28.09.2017, entre a sEcrEtArIA mUnIcIPAL dE PLAnEJAmEnto, 
rEGULAçÃo, HAbItAçÃo E mEIo AmbIEntE, cnPJ (mf) nº 
27.064.964/0001-50 e a empresa EdUArdo AmArAL sILVA - mE, cnPJ 
nº 03.435.697/0001-11; b) objeto: Prestação de serviço de locação de 
tendas, para atender as necessidades da superintendência municipal 
de Habitação; c) fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores; d) Processo: 9750/2017; e) Vigência: 
A contar da data do empenho até a conclusão do Projeto; f) dotação: 
21.45.16.482.0088.1.047 3.3.90.39 - 14 fonte: 70; g) Valor: r$ 1.250,00 
(hum mil e duzentos e cinquenta reais); h) signatários: pela contratante, 
sr.ª flavia teixeira Halum Ayres e pelo contrato sr. Eduardo Amaral silva.

a) Espécie: Extrato do contrato nº 033/2017, firmado em 
09.10.2017, entre a secretaria municipal de Planejamento, regulação 
Habitação E meio Ambiente, cnPJ/mf nº 27.064.964/0001-50 e a 
empresa: Eco sErVIcE GEstÃo ProJEtos AmbIEntAIs EIrELLI 
- EPP, cnPJ sob nº 19.415.544/0001-42; b) objeto Adesão a Ata de 
registro de Preço para aquisição de adubos orgânicos, visando atender 
as ações de jardinagem, paisagismo, recuperação de nascentes, 
manutenção do cinturão verde do lago, arborização dos equipamentos 
públicos, recuperação da área do lixão de Porto nacional, dar suporte ao 
processo de produção de mudas do projeto AMA para fins de atividade de 
educação ambiental e dar apoio ás hortas do município essas ações são da 
superintendência municipal de meio Ambiente veiculada a sEcrEtArIA 
mUnIcIPAL dE PLAnEJAmEnto, REGULAÇÃO HAbItAçÃo E mEIo 
AmbIEntE.; c) fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; d) Processo: 9534/2017; e) Vigência: de 30 (trinta) dias a contar 
da data de sua assinatura ou ate entrega total dos produtos; f) dotação: 
45.21. 18.122.0001.2066 3.3.90.30- 31 fonte 10; g) Valor: r$ 117.250,00 
(cento e dezessete mil e duzentos e cinquenta reais); h) signatários: 
pela contratante, srª flavia teixeira Halum Ayres e pelo contratado sr. 
ErnEsto ALmEIdA dos sAntos JUnIor.

a) Espécie: Extrato do contrato nº 040/2017, firmado em 
18.10.2017, entre a sEcrEtArIA mUnIcIPAL dE PLAnEJAmEnto, 
HAbItAçÃo E mEIo AmbIEntE, cnPJ (mf) nº 27.064.964/0001-50 
e a empresa sYLrA crIstInA borGEs LImA 00537239103, cnPJ 
nº 37.421.336/0001-38; b) objeto: Prestação de serviços Gráficos 
para atender a demanda de impressão/plotagem de projetos da 
superintendência municipal de Projetos (captação de recursos); c) 
fundamento Legal: 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; 
d) Processo: 9513/2017; e) Vigência: da data de sua assinatura, finalizando 
em 31 de dezembro de 2017; f) dotação: 04.122.0001.2.004. 3.3.90.39-
63 fonte:10; g) Valor: r$ 4.607,50 (quatro mil seiscentos e sete reais e 
cinquenta centavos); h) signatários: pela contratante, srª flavia teixeira 
Halum Ayres e pela contratada sr.ª syulra cristina borges Lima.

a) Espécie: Extrato 041/2017 do Contrato nº 041/2017, firmado 
em 18.10.2017, entre a sEcrEtArIA mUnIcIPAL dE PLAnEJAmEnto, 
rEGULAçÃo HAbItAçÃo E mEIo AmbIEntE, cnPJ (mf) nº 
27.064.964/0001-50 e a empresa WPX LocAçoEs LtdA, cnPJ sob 
nº 22.212.519/0001-76; b) objeto: registro de preço, na modalidade de 
Pregão Presencial, visando a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista, para atender 
as necessidades das secretarias da prefeitura municipal de porto nacional 
- to, por intermédio da secretaria municipal de Administração, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no Edital; c) Fundamento 
Legal: Lei n. 8.666/93, de 21 de Julho de 1993; d) Processo: 9138/2017; 
e) Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura; f) dotação: 
45.21.04.121.0001.2.039 3.3.90.39-74 fonte 10; g) Valor: r$ 37.200.00 
(trinta e sete mil e duzentos reais); h) signatários: pela contratante, sr.ª 
flavia teixeira Halum Ayres e pelo contratado sr. Edson Luiz feltrin.

a) Espécie: Extrato do contrato nº 043/2017, firmado em 
23/10/2017, entre a sEcrEtArIA mUnIcIPAL dE PLAnEJAmEnto, 
rEGULAçÃo, HAbItAçÃo E mEIo AmbIEntE, cnPJ (mf) nº 
27.064.964/0001-50 e a empresa P s r dE oLIVEIrA - mE, cnPJ 
nº 11.355.065/0001-76; b) objeto: prestação de serviços de locação 
de cadeiras plásticas e climatizador, para atender as necessidades da 
superintendência de meio Ambiente; c) fundamento Legal: Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; d) Processo: 10522/2017; 
e) Vigência: 23 (vinte e três) de outubro a 27 (vinte e sete) de outubro de 
2017; f) dotação: 21.45.18.122.0001.2.066 E.d.: 3.3.90.39 - 14 fonte: 10; 
g) Valor: r$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais); h) signatários: 
pela contratante, srª fLÁVIA tEIXEIrA HALUm AYrEs e pelo contrato 
sr. PAULo sÉrGIo rocHA dE oLIVEIrA.

a) Espécie: Extrato do Contrato nº 0045/2017, firmado em 
01/11/2017, entre a sEcrEtArIA mUnIcIPAL dE PLAnEJAmEnto, 
rEGULAçÃo, HAbItAçÃo E mEIo AmbIEntE, cnPJ (mf) nº 
27.064.964/0001-50 e a empresa P s r dE oLIVEIrA - mE, cnPJ 
nº 11.355.065/0001-76; b) objeto: prestação de serviços de locação 
de mesas e cadeiras plásticas, para atender as necessidades da 
superintendência municipal de Habitação, no ambito do convênio nº 
0392.923-31/2012 do Projeto de trabalho tecnico social no Programa 
minha casa minha Vida-recurso fAr, do Emprendimento cojunto 
Paraiso; c) fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores; d) Processo: 9749/2017; e) Vigência: 12 (doze) 
meses ou até a execução do projeto, a contar da data de assinatura deste 
instrumento; f) dotação: 21.45.16.482.0088.1.047 E.d.: 3.3.90.39 - 14 
fonte: 70; g) Valor: r$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais); h) 
signatários: pela contratante, srª fLÁVIA tEIXEIrA HALUm AYrEs e 
pelo contrato sr. PAULo sÉrGIo rocHA dE oLIVEIrA.

SANTA RITA DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura municipal de santa rita do tocantins torna público 
que realizará a LIcItAçÃo a seguir caracterizada:

PrEGÃo PrEsEncIAL nº 019/2017 - dia 27 de dezembro de 
2017, às 10h, tipo mEnor PrEço GLobAL, contratação de serviços 
de consultoria e assessoria em contabilidade, fechamento de balanço de 
2017, elaboração da Ldo 2019 (Lei de diretrizes orçamentária) e LoA 
(Lei orçamentária Anual) 2019.

o editaL completo somente poderá ser obtido pelos interessados 
na sede do município, maiores informações pelo fone (63)3365-5057, 
das 13h às 18h.

AnA PAULA f. dE cArVALHo
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura municipal de santa rita do tocantins torna público 
que realizará a LIcItAçÃo a seguir caracterizada:

PrEGÃo PrEsEncIAL r. dE PrEço nº 024/2017 - dia 27 de 
dezembro de 2017, às 11h, tipo mEnor PrEço Por ItEm, Aquisição 
de lanches, bolos, sucos e refrigerantes para o município e fundos de 
santa rita do tocantins.

o edital completo somente poderá ser obtido pelos interessados 
na sede do município, mais informações pelo fone (63)3365-5057, das 
13h às 18h.

AnA PAULA f. dE cArVALHo
Pregoeira
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SÃO BENTO DO TOCANTINS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 21/2017

o Prefeito do município de são bento do tocantins/to, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 43, parágrafo 
VI, da Lei federal nº 8.666/93, e alterações posteriores,

rEsoLVE:

Homologar a Licitação, na modalidade Pregão Presencial (srP) nº 
20/2017, objetivando o rEGIstro dE PrEços PArA LocAçÃo 
fUtUrA dE mÁQUInAs PEsAdAs E cAçAmbAs com oPErAdor E 
condUtor rEsPEctIVAmEntE, conforme termo de referência, anexo 
do edital, válido pelo período de 12 meses, julgada no dia 15/12/2017, 
e, por está de acordo com a Legislação em vigor à Empresa: PontUAL 
constrUçÕEs E LocAçÕEs EIrELI-mE, cnPJ nº 28.347.026/0001-
20, vencedora de todos os itens da Licitação em epígrafe, no valor total 
de r$ 993.400,00 (novecentos e noventa e três mil e quatrocentos reais).

são bento do tocantins/to, 18 de dezembro de 2017.

ronaldo rodrigues Parente
Prefeito municipal

PUbLICAÇõES PARTICULARES

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o Presidente do consórcio Intermunicipal para Gestão 
Compartilhada da Bacia Hidrográfica do Médio Tocantins - CI-LAGO, 
Joaquim maia Leite neto, no uso de suas atribuições legais:

rEsoLVE:

Art. 1º nomear davis miranda de souza, no cargo de secretário 
Executivo - dAs 1, a partir de 25 de outubro de 2017.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Porto nacional - to, 08 de dezembro de 2017.

JoAQUIm mAIA
PrEsIdEntE do cI-LAGo

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A AGnUs dEI fUnErÁrIA sErVIços dE AssIstÊncIA A 
fAmILIA LtdA, inscrita no cnPJ nº 20.653.639/0001-83, torna público 
que requereu a secretaria de Planejamento, regulação, Habitação e meio 
Ambiente do município de Porto nacional - to, as Licenças Ambientais 
Prévia (LP), de Instalação (LI), e de operação (Lo) para a atividade de 
serviços funerários, desenvolvida na Avenida Principal, chácara 01, Lote 
01, cemitério, cEP: 77500-000, localizada no distrito de Luzimangues em 
Porto nacional - to. o empreendimento se enquadra nas resoluções do 
conAmA nº 001/86, resolução coEmA-to nº 007/05 e Lei municipal 
nº 2360, de 1º de junho de 2017.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Almir oliveira, cPf: 269.351.551 - 34, torna Publico que 
requereu ao Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, a solicitação 
de dispensa de Licenciamento Aquícola (dLA), para a atividade 
de Piscicultura na chácara bom Jesus, localizada no município de 
Wanderlândia - to. o empreendimento se enquadra na resolução 
conAmA 23/97, que dispõe sobre os Impactos ambientais.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Antonio braz mollo de Arruda, cPf: 458.862.028 - 20, torna 
Publico que requereu ao Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, 
a solicitação de dispensa de Licenciamento Aquícola (dLA), para a 
atividade de Piscicultura na chácara rio Verde, localizada no município 
de Wanderlândia - to. o empreendimento se enquadra na resolução 
conAmA 23/97 que dispõe sobre os Impactos ambientais.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

fUrUKAWA & cIA LtdA-mE, cnPJ: nº 21.423.549/0001-69, 
torna público que requereu ao Instituto natureza do tocantins, a emissão 
de operação para a atividade de comercio Varejista de combustivel, Av. 
Irma Emma r navarro; com Av. oseas s paz, município de miracema do 
tocantins/to. o empreendimento se enquadra na resolução conAmA 
nº 237/1997 que dispõe sobre o licenciamento ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Gf6 Empreendimentos Imobiliários Ltda, cnPJ 16.586.275/0001-
99, torna público que requereu ao Instituto natureza do tocantins 
- nAtUrAtIns, a renovação da Licença de operação (L.o.) para 
a atividade de extração de areia e cascalho, situado na faz. são 
francisco,Lote 16 P.A. Pontal, no município de são miguel do tocantins - 
to. o empreendimento se enquadra nas resoluções conAmA nº 001/86 
e 237/97, que dispõem sobre Impacto Ambiental.

SINDICATO E ORGANIzAÇÃO DAS COOPERATIVAS NO ESTADO 
DO TOCANTINS - OCb/TO - CNPJ Nº 33.205.055/0001-97

AVISO - CONTRIbUIÇÃO SINDICAL 2018

o sindicato e organização das cooperativas no Estado do 
tocantins - ocb/to notIfIcA todas as cooperativas a procederem ao 
recolhimento da contribuição sindical patronal do ano de 2018, devida a 
esse sindicato representativo da categoria econômica das cooperativas, 
com base na tabela progressiva abaixo. A contribuição sindical de que trata 
este Edital deve ser recolhida até o último dia útil do mês de janeiro de 
2018, sob pena das cominações legais. base legal: arts. 600 e 605, cLt.

contrIbUIçÃo sIndIcAL PAtronAL - Ano 2018

Valor-base: r$ 165,31 (cento e sessenta e cinco reais e trinta 
e um centavos)

contrIbUIçÃo sIndIcAL PAtronAL - Ano 2018

Valor-base: r$165,31

Linha classe de capital social (rs) Alíquotas Parcela a 
adicionar

1 de r$ 0,01 a r$ 12.398,25 contribuição mínima r$ 99,19

2 de r$ 12.398,26 a r$ 24.796,50 0,8 -

3 de r$ 24.796,51 a r$ 247.965,00 0,2 r$ 148,78

4 de r$ 247.965,01 a r$ 24.796.500,00 0,1 r$ 396,74

5 de r$ 24.796.500,01 a r$ 132.248.000,00 0,02 r$ 20.233,94

6 de r$ 132.248.000,01 a “em diante” contribuição máxima r$ 46.683,54

Palmas/to, 12 de dezembro de 2017.

rIcArdo bEnEdIto KHoUrI
Presidente

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE RESPEITO DE LIMITES

Proprietário Pessoa física

rosÂnGELA dE oLIVEIrA cArPInE, brasileira, portadora do 
cPf nº 368.056.889-49, residente e domiciliada na rua Londrina 663, 
Jardim curitiba, Goioerê, Pr, proprietária do imóvel rural denominado 
LotEAmEnto rIo mombÓ, LotE - 40 matrículas nº 125, cadastrado 
no IncrA sob o código nº 925.063.001.740-7, declara sob as penas da Lei 
que quando dos trabalhos topográficos executados na citada propriedade 
pelo tÉcnIco Em AGrImEnsUrA UmbErto fErrEIrA dA sILVA, 
crEA nº 4987/td-Go, Visto 11641-7/to, cédula de Identidade rG nº 
2539199 ssP-Go e cPf nº 476.973.931-15, credenciado pelo IncrA 
sob o código bEP, foram respeitados os limites de “divisas in loco” com o 
seu confrontante, JosInIAnA ArAÚJo sILVA, proprietário do imóvel rural 
denominado LotEAmEnto mAnoEL ALVInHo, LotE- 41, matrícula nº 
1.592, não havendo qualquer litígio entre as partes.
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o trecho confrontante possui os seguintes elementos técnicos:

meridiano central: -51º dAtUm: sIrGAs2000

VÉrtIcEs distância(m) Azimute coordenadas Utm (vante)

(Utm) (Utm) n(m) E(m)

bEP-m-7964 bEP-m-7965 853,45 m 230º18’ -46º53’11,983”m -11º24’26,870”

bEP-m-7965 -46º53’33,647” -11º24’44,605”

rIo dA concEIçÃo - to, 11 dezembro de 2017.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Empresa rosAnGELA rEzEndE VIdAL mE, cnPJ: 
04.364.031/0001-82, torna público que requereu ao Instituto natureza do 
tocantins - nAtUrAtIns, a Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI 
e Licença de operação - Lo, para a atividade de Indústria e comercio de 
Produtos Veterinários, localizado na rua mamede bucar nº 248 Qd 06 
Lts 04 e 05, cEP 77600-000, Parque Ind.: Álvaro milhomem, Paraíso do 
tocantins - to. o empreendimento se enquadra nas resoluções conAmA 
nº 001/86 e 237/97, que dispõem sobre o licenciamento ambiental.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Empresa sUn PrEmIEr rIo EnErGIA rEnoVÁVEIs 
LtdA - Empreendimento - Usina fotovoltaica 50 mW (soL mAIor 
I,II,III,IV e V), pessoa jurídica de direito privado inscrita no cnPJ/mf sob 
nº 21256402000121, torna público que requereu ao Instituto natureza 
do tocantins - nAtUrAtIns, a renovação da Licença de Instalação (L.I) 
nº 1331-2015 (Processo nº 1420-2013-m), para a atividade de geração 
de energia elétrica proveniente de usina fotovoltaica (energia solar), às 
margens da rodovia to- 342, Km 06 e 07 em miracema do tocantins. 
o empreendimento se enquadra nas resoluções conAmA nº 237/97 
e coEmA 07/05, que dispõem sobre Licenciamento Ambiental desta 
atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o sr. ALAor sILVA JUnIor inscrito no cPf sob o nº 
156.686.906-44 torna público que requereu ao Instituto natureza do 
tocantins - naturatins as Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para 
a atividade de microparcelamento de solo urbano do empreendimento 
denominado Loteamento residencial santa rosa, localizado na chácara 
santa rosa, Parte b, município de miracema/to. o empreendimento se 
enquadra na resolução conama nº 237/1997 e resolução coema/to nº 
007/2005, que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa c E Assis - carvão- EPP, cnPJ 23.675.666/0001-45,  
torna público que requereu ao Instituto natureza do tocantins - 
nAtUrAtIns, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de operação (Lo) para a atividade de carvoaria com endereço na fazenda 
três Irmãos, Loteamento são miguel, Lote 40, município de cristalândia-
to. o empreendimento se enquadra nas resoluções do conAmA nº 
237/1997 e coEmA-to 007/2005 que dispõem sobre o Licenciamento 
Ambiental desta atividade.

EDITAL CE/CRO-TO Nº 01

o Presidente da comissão Eleitoral do conselho regional de 
odontologia do tocantins conVocA, para o dia 21 de março de 2018, 
a eleição para a renovação da composição do cro-to. Até as 14h do 
dia 19/02/2018 (segunda-feira), serão recebidos pela secretaria, os 
requerimentos de inscrição de chapas.

O edital completo encontra-se afixado na sede do CRO-TO.

Palmas, 15 de dezembro de 2017.

rIcArdo mArtInEz cAmoLEsI
Presidente da comissão Eleitoral cro-to
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