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PORTARIA Nº 622, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE 
PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º, inciso VI, 
do Decreto nº 1.594, de 19 de abril de 2018, 

R E S O L V E:

Art. 1º É tornada sem efeito no Ato nº 766-DSG, de 14 de 
novembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 
2.371, de 14 de novembro de 2019, a parte que designou MARIA DE 
JESUS COSTA DA SILVA da função gratificada de Chefe da Divisão 
de Inteligência Fiscal – FG, na Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º É tornada sem efeito na Portaria nº 615, de 14 
de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município 
nº 2.371, de 14 de novembro de 2019, a parte que dispensou 
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA da função gratificada de Chefe 
da Divisão de Inteligência Fiscal – FG, na Secretaria Municipal de 
Finanças.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palmas, 18 de novembro de 2019.

Edmilson Vieira das Virgens
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTARIA N° 073/2019/GAB/SEFIN

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 29 da Lei nº 2.299, de 30 de março 
de 2017, tendo em vista as determinações contidas nas Leis 
Complementares 311 e 312, ambas de 31 de dezembro de 2014, 
regulamentadas pelos Decretos 991 e 992, de 11 de março de 2015, 
e conforme valores estabelecidos e informados pela Comissão 
Permanente de Fixação de Metas e Avaliação – CPFMA, instituída 
pela Portaria nº 036/2015/GAB/SEFIN,

RESOLVE:

Art. 1º Fixar a Meta de Arrecadação para fins de 
Produtividade por Desempenho de Atividade Administrativo-
Fazendária – PDAAF e de Ressarcimento de Despesas de Atividade 
Fiscal – REDAF, para o mês de novembro de 2019, no valor de 
R$ 11.914.388,23 (onze milhões, novecentos e quatorze mil 
reais, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) para 
arrecadação dos impostos municipais, acrescidos de atualização 
monetária, multas e juros, incluindo as respectivas receitas de 
dívida ativa.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de novembro 
de 2019.

Gabinete do Secretário de Finanças, aos 11 dias do mês 
de novembro de 2019.

ROGÉRIO RAMOS DE SOUZA
Secretário de Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

Processo nº: 2019002306
Validade: 12 (doze) meses
Órgão interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos - SEISP
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento 
de grama esmeralda, conforme especificações do Edital e 
seus anexos, do Pregão Presencial nº 015/2019, sucedido em 
19/07/2019, às 14:00hs. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, 
de 14 de dezembro de 2007 e do Decreto Municipal nº 946, de 14 
de janeiro de 2015.  (Incluem-se todas as alterações promovidas, 
no que couber).

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0902, 
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

Estabelece os períodos para solicitação de 
remoção interna pelos servidores efetivos da 
Rede Pública Municipal de Ensino, para o ano 
letivo de 2020, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Ato nº 455 - 
NM, de 11 de julho de 2019, em consonância com o Art 33, alínea 
“c” da Lei complementa nº 008/1999 que institui o Estatuto dos 
Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes 
do Município de Palmas.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o período de 19 a 22 de novembro de 
2019, para solicitação de remoção interna pelos servidores da 
Rede Pública Municipal de Ensino, para o 1º semestre de 2020.

Parágrafo único. Em caso de necessidade de suporte 
técnico  para solicitar a sua remoção, o servidor deverá recorrer à 
Diretoria de Recursos Humanos/Secretaria Municipal da Educação 
de Palmas (Semed), conforme período estabelecido no artigo 9°.

Art. 2º A solicitação será realizada, por meio de formulário 
padrão, disponibilizado, no site da Secretaria Municipal da 
Educação (http://semed.palmas.to.gov.br), o qual, após preenchido, 
deverá ser impresso pelo requerente como protocolo.

Art. 3º Para a efetivação da solicitação é necessário que 
os dados do servidor estejam atualizados junto ao Sistema de 
Gestão Escolar (SIGE).

Art. 4º O servidor poderá solicitar remoção somente para 
atuar em uma unidade educacional que ofereça a disciplina e/ ou 
área da habilitação para a qual foi concursado, conforme previsto 
na Lei nº 1.540/2008, art. 19, § 4º.

Art. 5º O servidor que possuir dois cargos deverá observar 
a compatibilidade de turnos ofertados na unidade educacional 
pretendida, sob pena de sofrer prejuízo em sua lotação e de ser 
responsabilizado pelo não atendimento, nesse caso.  

Art. 6º Os processos de remoção ocorrerão nos períodos 
identificados no art. 9º.

Art. 7º Caso o servidor desista do pedido de remoção 
deverá preencher o formulário de cancelamento em 48 horas após 
a publicação do resultado de deferimento do seu pedido, sob pena 
de ser removido automaticamente.

§ 1º Serão atendidas as remoções de servidores que 
efetivaram o seu cadastro, no período oficial e de acordo com 
a ordem decrescente de classificação constante no Anexo I, 
estabelecida nesta Portaria.

§ 2º Poderá ocorrer, ainda, a qualquer tempo e de interesse 
da administração pública, remoção de qualquer servidor, por meio 
de ato exclusivo da titular da Pasta.

Art. 8º Para classificação dos pedidos de remoção, em 
caso de mais de uma solicitação e conforme o número de vagas 
existentes na unidade educacional, serão considerados os critérios 
dispostos no Anexo I.

Parágrafo único: O deferimento da solicitação de 
remoção estará condicionado a disponibilidade de vaga na 
unidade educacional pretendida, decorrente de carência, de vaga 
preenchida por servidor de vínculo temporário, desde que não esteja 
substituindo servidor efetivo, de licença médica, maternidade ou 
acompanhamento de familiar;

Empresa: SAAD & RIBEIRO LTDA CNPJ/MF: 07.535.232/0001-93
ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE/ UND VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01
Grama esmeralda em placas; medindo 62 cm x 42 cm x 4 cm 

(CxLxA), isenta de pragas e ervas daninhas.
300.000 M² R$ 4,80 R$ 1.440.000,00

Palmas- TO, 18 de novembro de 2019.

Giovane Neves Costa
Pregoeiro
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Art. 9º O processo de remoção interna e de lotação ocorrerá 
de acordo com os seguintes prazos e datas:

Para o 1º semestre de 2020
ITEM PROCEDIMENTO DATA Horário Local

1. Solicitação de remoção.
19 a 22 de novembro 

de 2019.
 -

Site da Semed:

http://semed.palmas.to.gov.br

2. Análise dos pedidos.
27 de novembro a 03 de 

dezembro de 2019.
- -

3. Divulgação dos resultados.
A partir de 06 de dezembro 

de 2019.
-

site da Semed: (http://semed.palmas.

to.gov.br) e no Diário Oficial do 

Município de Palmas.

4.
Interposição de recurso (por escrito e 

corretamente instruído).

09 e 10 de dezembro 

de  2019.

14 às 

18h.

Recepção da Diretoria de Recursos 

Humanos/ Semed.

 5. Resultado das análises dos recursos.
Até o dia 13 de dezembro 

de 2019.
- -

6. Efetivação das remoções. 18 a 20 de janeiro de 2020. - -

  
Para o 2º semestre de 2020

ITEM PROCEDIMENTO DATA Horário Local

1. Solicitação de remoção. 03 a 05 de junho de 2020.  -
Site da Semed:

http://semed.palmas.to.gov.br
2. Análise dos pedidos. 10 a 13 de junho de 2020. - -

3. Divulgação dos resultados. A partir do dia 18 de junho 2020. -

site da Semed: (http://semed.palmas.

to.gov.br) e no Diário Oficial do 

Município de Palmas.

4.

Interposição de recurso 

(por escrito e corretamente 

instruído).

19 a 20 de junho de 2019. 14 às 18h.
Recepção da Diretoria de Recursos 

Humanos/ Semed.

 5.
Resultado das análises dos 

recursos.
Até o dia 26 de junho de 2019. - -

6. Efetivação das remoções.
31 de julho a 02 de agosto 

de 2020.
- -

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, aos doze 
dias do mês de novembro de dois mil e dezenove.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

ANEXO I

ITEM CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO
1. Tempo de serviço contínuo, ininterrupto, na Unidade Educacional da lotação atual. 30

2.
Residir em região diferente (norte, central e sul da Capital) da escola para onde pretende ser 

removido, conforme endereço informado no Cadastro Funcional do Servidor – SIGE.  
20

3.
Não possuir faltas injustificadas, igual ou superior a três, nos últimos doze meses, até a data da 

publicação do resultado final do pedido de remoção.   
20

4.
Que não haja pendências em nenhuma das etapas da Avaliação do Estágio Probatório ou 

Avaliações de desempenho, igual ou inferior a 7,0, conforme o art. 33 Inciso I da Lei nº 1445/2006.  
20

5. Que não tenha sofrido processo de sindicância no ano letivo de 2019.  10
TOTAL DA PONTUAÇÃO 100

Obs: Em caso de empate na pontuação, será dada prioridade 
ao servidor com maior idade. Permanecendo o empate, será 
considerado o servidor com mais tempo de admissão na Rede 
Municipal de Ensino.     

ANEXO II – Solicitação de Recurso

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR:
         
Nome: Unidade de lotação:

Cargo de concurso/Função: Vínculo:

Data de  admissão: CPF:

Endereço: Cidade/Estado:

E-mail: Telefone:

2. INSTRUÇÕES:
Para interpor recurso contra o resultado das solicitações de 
remoção, caberá ao servidor público municipal providenciar duas 
vias (um original e uma cópia) do formulário de solicitação de 
recurso, contendo os critérios que, segundo o próprio servidor, 
podem ter ocasionado o indeferimento da solicitação. Esse material 
deverá ser apresentado na Sec. Mul. da Educação, no prazo 
informado na Portaria, com as seguintes especificações:

· Todos os campos devidamente preenchidos.
· Estar devidamente assinado pelo servidor.
· Argumentação lógica e consistente elaborada pelo 
próprio servidor.
· Todos os demais campos podem ser digitados, exceto o 
campo: “Assinatura do Servidor”.

Parágrafo único Será declarado INDEFERIDO imediatamente, 
sem as devidas verificações, recursos inconsistentes e sem 
argumentação lógica ou sem a assinatura do servidor público 
municipal interessado.

3. SOLICITAÇÃO:
 À Diretoria de Recursos Humanos;
 Solicito revisão do resultado preliminar das solicitações 
de remoção, conforme especificações constantes da PORTARIA/
GAB/SEMED Nº 0902, de 12 de novembro de 2019.

Argumento do recurso:

Palmas/TO, ______ de _____________________de 20_______.

____________________________________________________
Assinatura do Servidor Requerente

ANEXO III – Solicitação de cancelamento

1. INSTRUÇÕES:
a) Todos os campos devidamente preenchidos;
b) Estar devidamente assinado pelo servidor;
c) Todos os demais campos podem ser digitados, exceto o 
campo: “Assinatura do Servidor”.
d) A solicitação deverá ser protocolada na Diretoria de Recursos 
Humanos/Semed.

 IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR:
         
Nome: Unidade de lotação:

Cargo de concurso/Função: Vínculo:

Data de admissão: CPF:

Endereço: Cidade/Estado:

E-mail: Fone:

REQUERIMENTO PARA CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO 
DE REMOÇÃO/2020

Palmas/TO, ______ de _____________________de 20_______.

____________________________________________________
Assinatura do Servidor Requerente

UNIDADES EDUCACIONAIS

RESULTADO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE N.º 003/2019

ACE THIAGO BARBOSA

A Comissão Permanente de Licitação ACE da Escola 
Municipal Thiago Barbosa, torna público que as empresa WS 
SUPERMERCADOS EIRELI, com o valor total de R$:  18.236,60 
(Dezoito mil e duzentos e trinta e seis e sessenta centavos), 
PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 
ME, com o valor total de R$:15.242,70 (Quinze mil e duzentos e 
quarenta e dois reais e setenta centavos), BRISA CORP EIRELE 
- EPP, com o valor total de R$:165,00 (Cento e sessenta e cinco 
reais), TODO DIA MINI MERCADO EIRELI ME, com o valor total de 
R$: 6.900,40 (Seis mil e novecentos reais e quarenta centavos), S 
DE SOUSA SOBRINHO, com o valor total de R$:4.371,50 (Quatro 
mil e trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), foram 
julgadas como vencedoras do Processo n.º 2019050155, tendo 
como objetivo aquisição de gênero alimentícios para esta Unidade 
de Ensino. 

Palmas/TO, 18 de novembro de 2019.

Flavio Facundes Dias
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


