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cópias da documentação apresentada:

(  )  requerimento de Inscrição;
(  )  Estatuto da entidade e alterações;
(  ) Ata de fundação da entidade;
(  ) cnPJ
(   ) Ata da reunião que elegeu a atual representação legal da entidade ou 
documento oficial que comprove a sua inscrição e documentos pessoais 
dos membros da diretoria;
(  ) Apresentar declaração do fórum de que está em dia com o que 
preconiza regimento Interno do fórum.
(  ) copia do regimento Interno do fórum.

Declaro estar ciente das normas e exigências fixadas por este 
conselho em relação ao pedido acima formulado.

__________________/___/_______________________
cidade/uf                              data

__________________________________
Assinatura.

ADETUC

PORTARIA Nº 20/2021/GABPRES/ADETUC,  
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

o PrEsIdEntE dA AGÊncIA do dEsEnvoLvIMEnto do 
turIsMo, cuLturA E EconoMIA crIAtIvA - AdEtuc, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Lei nº 3.421, de 08 de março de 2019 e 
Ato nº 153 - nM, de 02 de fevereiro de 2021, publicado no doE edição 
nº 5.518, de 08 de janeiro de 2020;

rEsoLvE:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 228/2020/ADETUC/GABPRES 
de 17 de dezembro de 2020, publicado no diário nº 5.750 que designa 
os servidores abaixo identificado, para sem nenhum prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de fiscal de Contrato,

onde se lê: número do Processo 2020/10820/00085
Leia-se: número do Processo 2020/10820/00073

número do 
contrato

número do 
Processo

fiscal de 
contrato fiscal substituto objeto do contrato

18/2020 2020/10820/00073 francisco 
Pereira da silva Lívia Barreto Amorim Instalação, remoção, manutenção preventiva e corretiva 

para adequação de aparelhos de ar condicionado

GABInEtE do PrEsIdEntE dA AGÊncIA do 
dEsEnvoLvIMEnto do turIsMo, cuLturA E EconoMIA 
crIAtIvA, em Palmas-to, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021.

Jairo soares Mariano
Presidente

FOMENTO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

A comissão Permanente de Licitação da AGÊncIA dE 
foMEnto do EstAdo do tocAntIns s/A, torna público que 
fará realizar Licitação na modalidade PrEGÃo ELEtrÔnIco  
nº 001/2021 cujo o objeto é contratação EMPrEsA EsPEcIALIZAdA 
PArA PrEstAÇÃo dE sErvIÇos tÉcnIcos EsPEcIALIZAdos 
dE LIcEncIAMEnto dE uso dE SOFTWARE dEstInAdo A 
ProvEr soLuÇÕEs IntEGrAdAs nAs ÁrEAs dE AtEndIMEnto, 
concEssÃo E AcoMPAnHAMEnto dE crÉdIto, coBrAnÇA 
AdMInIstrAtIvA, GEstÃo E o controLE fInAncEIro dAs 
oPErAÇÕEs dE crÉdIto, InforMEs LEGAIs E rIsco (MErcAdo, 
crÉdIto, LIquIdEZ E cAPItAL), norMAtIvos BAcEn, GEstÃo 
fInAncEIrA E contÁBIL, GEstÃo dE PAtrIMÔnIo, fInAncEIro 
E GEstÃo dE contrAtos. o Edital e seus anexos estarão disponíveis 
no site: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.fomento.to.gov.br.  
Abertura dia 18 de março de 2021 às 09:00. Em caso de eventuais 
dúvidas e informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 
(063) 3220-9816, através do e-mail: poliana@fomento.to.gov.br, colic@
tocantinsparcerias.to.gov.br.

Palmas-to, 23 de fevereiro de 2021.

Anderson Inácio da silva
Pregoeiro

ATS

PORTARIA/GABPRES/ATS Nº 138/2021, 
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

o PrEsIdEntE dA AGÊncIA tocAntInEnsE dE 
sAnEAMEnto - Ats, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 42, §1º, incisos II e Iv, da constituição do Estado do tocantins 
e pelo Ato nº 195 - nM, de 19 de fevereiro de 2020.

rEsoLvE:

Art. 1º IntErroMPEr nesta data, 23/02/2021, a fruição 
das férias legais, por extrema necessidade dos serviços, do servidor 
ronIvALdo rodrIGuEs dA sILvA, Matrícula funcional nº 669407-3, 
desenhista, referente ao período aquisitivo 2020/2021, antes prevista 
para o período de 15/02/2021 a 16/03/2021, restando 22 (vinte e dois) 
dias para fruí-las em data oportuna.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Art. 3º  Publique-se e cumpra-se.

GABInEtE dA PrEsIdÊncIA dA AGÊncIA tocAntInEnsE 
dE sAnEAMEnto, em Palmas, dezesseis dias do mês de fevereiro de 
2021.

AntonIo dAvI GovEIA JunIor
Presidente

ATI

PORTARIA ATI Nº 5/2021/GABPRES/ATI.

o PrEsIdEntE dA AGÊncIA dE tEcnoLoGIA dA 
InforMAÇÃo, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no  
art. 42, §1º, incisos I e Iv, da constituição Estadual, c/c o art. 10, parágrafo 
único da Lei 3.421, de 8 de março de 2019, e art. 35, §1º, inciso II, da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007,

rEsoLvE:

Art. 1º rEMovEr, a pedido, o servidor JAIdson MArtIns dE 
ArAuJo, Matrícula funcional nº 11191864-1, técnico em Informática, da 
Gerência de Implantação e Integração de sistemas para a Gerência de 
desenvolvimento de sistemas.

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

Gabinete do Presidente da Agência de tecnologia da Informação, 
em Palmas, aos 23/02/2021.

tHIAGo PInHEIro MAcIEL
Presidente da Agência de tecnologia da Informação

TOCANTINS PARCERIAS

PORTARIA TOCANTINS PARCERIAS 33/2021,  
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

o dIrEtor-PrEsIdEntE dA coMPAnHIA IMoBILIÁrIA dE 
PArtIcIPAÇÕEs, InvEstIMEntos E PArcErIAs do EstAdo do 
tocAntIns, representada pelo seu diretor-Presidente Aleandro Lacerda 
Gonçalves, conforme ata da trigésima sexta reunião do conselho de 
Administração desta companhia, ocorrido no dia 05 dias do mês de 
fevereiro de 2021, de acordo como art. 61, inciso vI, do Estatuto social 
da tocAntIns PArcErIAs;

Art. 1º considerando as informações contidas no Processo 
Administrativo nº 015192/2012, tendo em vista o requerimento da parte 
interessada, e considerando que o sr. Elizeu José de carvalho neto, foi 
intimado a se manifestar quanto as narrativas da sra Jucilene Pereira 
Lima, bem como nos respectivos despachos nos 239/2020 e 018/2021 
da lavra da Assessoria Jurídica desta pasta;


