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Ano XXXIII - EstAdo do tocAntIns, quIntA-fEIrA, 29 dE AbrIl dE 2021

ÓrGÃo dE AtuAÇÃo

ÓrGÃo dE EXEcuÇÃo

3ª Defensoria Pública Criminal - Núcleo Regional da Defensoria Pública de Gurupi -TO

1

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

01 vaga

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
PublIquE-sE.
dAdo e PAssAdo em Palmas - to, aos 26 dias do mês de
abril do ano de 2021.
EstEllAMArIs PostAl
defensora Pública-Geral

ProcEsso ElEtrÔnIco sEI nº 21.0.000000535-2
tErMo dE cooPErAÇÃo tÉcnIcA nº 002/2021
PArtÍcIPEs: defensoria Pública do Estado do tocantins
defensoria Pública do Estado do Maranhão.
obJEto: o presente termo de cooperação tem por objeto o intercâmbio
do conhecimento técnico específico necessário e suficiente a possibilitar
aos partícipes a experiência avançada no exercício das atribuições
institucionais da competência de cada um.
dAtA dA AssInAturA: 27/04/2021
VIGÊncIA: 27/04/2021 a 27/04/2024
sIGnAtÁrIos: Estellamaris Postal - defensora Pública-Geral - dPE/to
Alberto Pessoa bastos - defensor Público-Geral - dPE/MA.

AnEXo
EXcElEntÍssIMA sEnHorA dEfEnsorA PÚblIcA-GErAl

TRIbUNAL DE CONTAS

rEquErEntE
clAssE

PossE

EXErcÍcIo

MAtrÍculA

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 90/2021/RELT6-COCAR

lotAÇÃo
rG

ÓrGÃo EXPEdIdor

cPf

O Requerente, acima qualificado, nos termos do Edital nº 041/2021 postula concorrer à remoção para o Órgão de Atuação abaixo especificado:
3ª Defensoria Pública Criminal - Núcleo Regional da Defensoria Pública de Gurupi -TO __________________________, _______ de
___________________ de 2021.
Assinatura do requerente

EDITAL DE AbERTURA Nº 042, DE 26 AbRIL DE 2021.
A dEfEnsorA PÚblIcA-GErAl do EstAdo do
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei
complementar federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, lei complementar
Estadual nº 55, de 27 de maio de 2009 e regimento Interno da defensoria
Pública do Estado do tocantins;
CONSIDERANDO a vacância da 2ª Defensoria Pública Cível
de Pedro Afonso - núcleo regional da defensoria Pública de Guaraí -to
-, em razão do resultado do concurso de remoção inaugurado pelo Edital
nº 033/2021, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.812
de 22 de março de 2021, acostado aos autos sei nº 21.0.00000424-0;
consIdErAndo que compete ao defensor Público-Geral
oportunizar aos Defensores Públicos de 1ª Classe concorrer à titularidade
do Órgão de Atuação vago;
consIdErAndo que à remoção aplica-se como critério de
classificação e desempate a antiguidade na respectiva Classe;

Processo nº 2085/2021 - denúncia e representação - Entidade:
Prefeitura Municipal de recursolândia - Assunto: representação
- Em face do Pregão Presencial nº 02/2021, tendo por objeto a
Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes. Nos termos do Despacho
nº 280/2021-rElt6, 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 e ao regimento Interno do tcE/to, artigo 205,
inciso V, Instrução Normativa nº 001/2012, fica, pelo presente Edital, Cito
o senhor domingos rodrigues Pereira, Presidente da cPl, para que nos
termos do referido processo, e caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias
da publicação deste, manifestar e/ou apresentar documentos acerca dos
fatos apontados nos autos e no referido Despacho, ficando advertido
dos efeitos da revelia, ou seja, de que a falta de manifestação implicará
em se tornarem verdadeiros os fatos conforme constam nos autos,
sujeitando-se o responsável às sanções previstas em lei e no rItcE/to,
cientificando-o, ainda, de que os autos estarão disponíveis no sistema
e-contas, através do endereço eletrônico: http:app.tce.to.gov.br/econtas/
exteno, por meio do qual poderá acessá-lo com login fornecido por este
Tribunal, conforme Portaria nº 550, de 2020, ou pela sua certificação digital.
Para esclarecimentos de dúvidas, em relação ao presente edital, entrar
em contato na coordenadoria do cartório de contas (fone: 63-3232-5878)
deste tcE/to, localizado na Avenida teotônio segurado - Acsu - nE 10 conjunto 01 - lotes 01 e 02, com expediente das 12 às 18 horas. Palmas,
capital do Estado do tocantins, aos 21 dias do mês de março de 2021,
coordenadoria do cartório de contas - cocAr. Eu, cesarino Augusto
césar Pereira sobrinho, técnico de controle Externo, digitei e conferi.

rEsolVE:
Art. 1º fixar o prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos para que as
Defensoras e Defensores Públicos de 1ª Classe interessados no provimento
da vaga abaixo relacionada manifestem-se, nos termos do art. 51,
da lei complementar Estadual nº 55/2009, mediante encaminhamento
de requerimento ao defensor Público-Geral, via correio eletrônico, com
aviso de recebimento, para: gabinete@defensoria.to.def.br:
ÓrGÃo dE
EXEcuÇÃo

ÓrGÃo dE AtuAÇÃo
2ª Defensoria Pública Cível de Pedro Afonso - Núcleo Regional da Defensoria Pública de Guaraí -TO

1

01 vaga

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
PublIquE-sE.
dAdo e PAssAdo em Palmas - to, aos 26 dias do mês de
abril do ano de 2021.
EstEllAMArIs PostAl
defensora Pública-Geral
AnEXo
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EXErcÍcIo
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lotAÇÃo
rG

ÓrGÃo EXPEdIdor

cPf

O Requerente, acima qualificado, nos termos do Edital nº 042/2021 postula concorrer à remoção para o Órgão de Atuação abaixo especificado:
2ª Defensoria Pública Cível de Pedro Afonso - Núcleo Regional da Defensoria Pública de Guaraí -TO __________________________,
_______ de ___________________ de 2021.

Assinatura do requerente

conselheiro Alberto servilha
relator
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 22/2021/RELT6-COCAR
Processo nº 2085/2021 - denúncia e representação - Entidade:
Prefeitura Municipal de recursolândia - Assunto: representação - Em face do
Pregão Presencial nº 02/2021, tendo por objeto a Aquisição de combustíveis
e Lubrificantes. Nos termos do Despacho nº 280/2021-RELT6, 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 e ao regimento Interno do tcE/to,
artigo 205, inciso V, Instrução Normativa nº 001/2012, fica, pelo presente
Edital, Intimo o senhor domingos rodrigues Pereira, Presidente da
cPl, para que nos termos do referido processo, e caso queira, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas da publicação deste, manifestar e/
ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no
referido Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de
que a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o, ainda, de que os autos
estarão disponíveis no sistema e-contas, através do endereço eletrônico:
http:app.tce.to.gov.br/econtas/exteno, por meio do qual poderá acessá-lo
com login fornecido por este tribunal, conforme Portaria nº 550, de 2020,
ou pela sua certificação digital. Para esclarecimentos de dúvidas, em
relação ao presente edital, entrar em contato na coordenadoria do cartório
de contas (fone: 63-3232-5878) deste tcE/to, localizado na Avenida
teotônio segurado - Acsu - nE 10 - conjunto 01 - lotes 01 e 02, com
expediente das 12 às 18 horas. Palmas, capital do Estado do tocantins,
aos 21 dias do mês de março de 2021, coordenadoria do cartório de
contas - cocAr. Eu, cesarino Augusto césar Pereira sobrinho, técnico
de controle Externo, digitei e conferi.
conselheiro Alberto servilha
relator
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