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Ano XXVI - Estado do Tocantins, quinta-feira, 11 de dezembro de 2014

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 138/2014.
Contratante: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS
Contratada: GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras
de 17 (dezessete) Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água, tipo
Poço Tubular Profundo (PTP), com distribuição domiciliar e por chafariz,
incluindo realização de serviços técnicos especializados de pesquisa
hidrológica e geofísica para locação de poços tubulares, em assentamentos
do INCRA localizados no Estado do Tocantins com recursos do Convênio
nº 776970/2012 - INCRA/ATS.
Modalidade: Concorrência nº 024/2014.
Processo nº 2014/38970/000.002
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Valor: R$ 4.827.165,98 (quatro milhões, oitocentos e vinte e sete mil, cento
e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).
Funcional Programática: 38970.17.511.1015.3136, Elemento de Despesa:
4.4.90.51, Fontes: 0225 e 0100.
Data da assinatura: 09 de dezembro de 2014.
Signatários: Edmundo Galdino da Silva - Representante da Contratante
Humberto Amado Frassoni Verçosa - Representante da Contratada.

AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.
DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ATR
Presidente: Cel. CONSTANTINO MAGNO CASTRO FILHO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Palmas, 12 de novembro de 2014.
NOTIFICANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
- TERRAPALMAS
NOTIFICADO: Carlos Alberto Puga Bastos, Portador do RG nº. 03980958-7
SSP/RJ e do CPF sob o nº. 503.234.237-87.
Tendo em vista o grande numero de tentativas de localizar o senhor
Carlos Alberto Puga Bastos, RG nº. 03980958-7 SSP/RJ e do CPF sob nº.
503.234.237-87, em seu antigo endereço para se manifestar no processo
administrativo nº. 018338/2014 em tramite nesta companhia, e que o
senhor Carlos Alberto Puga Bastos não atendeu nenhuma das referidas
notificações a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
- TERRAPALMAS resolve notificar a referida empresa publicamente para
querendo se manifestar no referido processo no prazo Maximo de 15
(quinze) dias a contar da publicação desta notificação.
Considerando as informações contidas no Processo Administrativo
nº 018338/2014;
Gláucio Barbosa Silva
Diretor Presidente

PORTARIA/ATR Nº 272, de 09 de dezembro de 2014.
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. 87, §1º, da Lei nº 1.818,
de 23 de agosto de 2007, com fulcro no Ato nº 104 - NM, de 05 de janeiro
do ano de 2011, resolve:
CONCEDER 06 (seis) dias de férias ao servidor SÉRGIO
AUGUSTO TAVARES ANDRADE, Engenheiro Eletricista - matrícula nº.
357884-1, referente ao período aquisitivo de 2010/2011, suspensa através
da Portaria/ATR nº. 240/14, publicada no Diário Oficial nº 4.247, pagina nº
33, para que seja fruída no período de 04/12/14 a 09/12/14.
PORTARIA/ATR Nº 273, de 09 de dezembro de 2014.
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. 42, §1º inciso IV, da
Constituição Estadual e com fundamento no disposto do art. 86 da Lei nº
1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:
SUSPENDER, por necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias
do servidor JOSUÉ DE ANDRADE, Assessoramento Direto FAS-5 matrícula
nº. 550647-6, prevista para o período de 02/12/2014 a 31/12/2014, referente
ao período aquisitivo de 2013/2014, assegurando-lhe o direito de usufruílas em data oportuna e não prejudicial ao serviço público e a servidora.

TERRAPALMAS
Presidente: GLÁUCIO BARBOSA SILVA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Palmas, 20 de novembro de 2014.
NOTIFICANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
- TERRAPALMAS
NOTIFICADO: Bernardino Rodrigues de Sousa, Portador do RG nº. 113444
SSP/TO e do CPF sob o nº. 451.592.111-87.
Tendo em vista o grande numero de tentativas de localizar o senhor
Bernardino Rodrigues de Sousa, Portador do RG nº. 113444 SSP/TO e do
CPF sob o nº. 451.592.111-87, em seu antigo endereço para se manifestar no
processo administrativo nº. 017866/2014 em tramite nesta companhia, e que
o senhor Bernardino Rodrigues de Sousa não atendeu nenhuma das referidas
notificações a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS TERRAPALMAS resolve notificar o senhor Bernardino Rodrigues de Sousa
publicamente para querendo se manifestar no referido processo no prazo
Maximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta notificação.
Considerando as informações contidas no Processo Administrativo
nº 036942/2014, e requerimento da senhora Jandira Noziazeno Bento,
acostado às fls. 78.
Gláucio Barbosa Silva
Diretor Presidente

DETRAN
Diretor-Geral: Cel. JÚLIO CÉSAR DA SILVA MAMEDE

PORTARIA/DETRAN/GABDG/RH/Nº 340/2014
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN/TO, no uso das atribuições legais, pela competência
que lhe fora atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 1º de janeiro de 2011, publicado
no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011, combinado com o
que consta no art. 22, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.
CONSIDERANDO que a Administração Pública tem como
princípios a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e
eficiência, de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição da República,
acumulado com o que dispõe o §1º do art. 42, da Constituição Estadual,
combinado com o art. 86 e parágrafo único, da Lei 1.818, de 23 de agosto
de 2007, resolve:
Art. 1º SUSPENDER, o gozo das férias do servidor Esdra
Evangelista Rodrigues, matrícula 855513, referente ao período aquisitivo
de 11/07/2013 a 10/07/2014, prevista para o período de 15/12/2014 a
13/01/2015, assegurando-lhe o direito de usufruí os 30 (trinta) dias em data
oportuna e não prejudicial à Administração Pública e ao servidor.
Art. 2º SUSPENDER, o gozo das férias do servidor Darcyercio
Saraiva da Silva, matrícula 521659, referente ao período aquisitivo
de 16/06/2013 a 15/06/2014, prevista para o período de 01/12/2014 a
30/12/2014, assegurando-lhe o direito de usufruí os 30 (trinta) dias em data
oportuna e não prejudicial à Administração Pública e ao servidor.
Art. 3º SUSPENDER, o gozo das férias da servidora Maria do
Socorro Soares Severino, matrícula 397961, referente ao período aquisitivo
de 01/06/2013 a 31/05/2014, prevista para o período de 01/12/2014 a
30/12/2014, assegurando-lhe o direito de usufruí os 30 (trinta) dias em data
oportuna e não prejudicial à Administração Pública e a servidora.
Art. 4º SUSPENDER, o gozo das férias do servidor José
Aurino Vidal Pereira, matrícula 339420, referente ao período aquisitivo
de 19/06/2013 a 18/06/2014, prevista para o período de 08/12/2014 a
06/01/2015, assegurando-lhe o direito de usufruí os 30 (trinta) dias em data
oportuna e não prejudicial à Administração Pública e ao servidor.
Palmas-TO, 08 de dezembro de 2014.

