
Palmas-TO, 20 a 26 de março de 2023GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 0122/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 de 17/03/2023.
Abertura: 30/03/2023, às 08h00min.

O MUNICIPIO DE LAGOA DO TOCANTINS – TO, através do Pregoeiro, nomeado pelo 
Decreto nº 002/2022 de 10 de janeiro de 2022, avisa aos interessados que fará realizar 
no dia 30/03/2023, às 08h00min, na sede deste Órgão, Licitação Pública, na modalidade 
Pregão Presencial para promover contratação de empresa para instalação de usina de 
energia solar para atender as demandas do Município de Lagoa do Tocantins.
Cópia do Edital do Pregão Presencial 001/2023 poderá ser obtida no período das 
7:00 horas às 13 horas de segundas as sextas feiras na sede da Prefeitura na praça José 
Nestor, 287 - Centro, ou  E-mail: licita.lagoadotocantins@gmail.com e ou www.lagoado-
tocantins.to.gov.br. Informações pelo telefone: 63 3522-1212.

Lagoa do Tocantins – TO, 17 de março de 2023.

Nazareno Xavier de Godoi
Pregoeiro
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Após episódios de 
violência, armas 
artesanais são 
encontradas

PALMAS
GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO

Pacientes reclamam de 
infraestrutura da UPA Sul

Redação Primeira Página 

A chuva da última quar-
ta-feira, 15, relevou diversos 
problemas de infraestrutura 
no prédio onde funciona a 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA SUL) em Ta-
quaraldo.

A unidade que é refe-
rência para moradores da 
região Sul de Palmas está 
repleta de infi ltrações e go-
teiras. Pacientes que aguar-
davam para serem atendi-
mentos estão reclamando 
da falta de infraestrutura 
da unidade. Em um vídeo 
divulgado nas redes sociais 
é possível ver muita água 
caindo dentro da unidade. 
Nesse mesmo espaço pa-
cientes estão deitados em 
leitos e cadeiras estão vazias 
por causa das goteiras. Tam-
bém é possível ver nas ima-
gens que parte do teto está 
cheio de lodo.

A prefeitura diz 
que a UPA Sul está 

em processo de 
reforma.

Redação Primeira Página 

Uma vistoria realiza-
da no Centro de Atendi-
mento Socioeducativo 
(Case) de Palmas encon-
trou várias armas artesa-
nais em posse dos meno-
res que estão na unidade 
cumprindo medidas so-
cioeducativas.

A vistoria aconteceu 
após um servidor ser feri-
do na altura do peito com 
um “chuncho” que é uma 
espécie de faca improvisa-
da. O servidor foi atacada 
por um adolescente.

Em menos de cinco 
dias, esse foi o segundo 
episódio de violência 
envolvendo o Case. Na 
semana passada, uma 
briga com vários ado-
lescentes durante uma 
atividade esportiva re-
sultou em um servidor e 
um jovem ferido.

Uma das críticas da 
Associação dos Servido-
res do Sistema Socioe-
ducativo do Tocantins 
(Assoeto) é sofre a falta 
de equipamentos de se-
gurança para proteger 
os agentes que atuam na 
unidade.

Em nota, a Secretaria 
de Cidadania e Justiça 
(Seciju) informou que que 

o processo de aquisição 
de novos uniformes para 
os agentes de segurança 
socioeducativo está em 
andamento. Já os equipa-
mentos citados pelo re-
presentante dos agentes 
do sistema socioeducati-
vo, a Seciju esclareceu que 
é preciso regulamentação 
para uso, em função do 
atendimento prestado aos 
adolescentes.

Sobre a vistoria a Seci-
ju disse que houve a ins-
peção e que as vistorias 
para coibir esse tipo de 
material nas unidades são 
realizadas periodicamen-
te, a fi m de garantir maior 
segurança no Sistema So-
cioeducativo. A pasta dis-
se que não foi encontrado 
nenhum material oriundo 
de fora da unidade, e que 
foram aprendidos apenas 
objetos artesanais.

A pasta destacou ain-
da que possui um plano 
de segurança, publicado 
em portaria em março de 
2022, em que estabelece 
“diretrizes para rotinas de 
segurança interna, exter-
na e preventiva nos Cen-
tros de Internação e nas 
Unidades de Semiliberda-
de a partir das normativas 
legais estaduais, nacionais 
e internacionais”.

 Márcio Vieira

Inscrições para o concurso da 
educação são prorrogadas 

O Governo do Tocantins, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Administração 
(Secad) e da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 
prorrogou o período de ins-
crições para o concurso pú-
blico da educação até o dia 
10 de abril.

Os editais de retificação 
estão disponíveis no site da 
banca organizadora Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). 
Com a prorrogação, os can-
didatos têm até 11 de abril 
para efetivar o pagamento 
da taxa de inscrição.

O governador Wanderlei 
Barbosa destaca a realização 
do certame como uma opor-
tunidade para alavancar ain-
da mais a educação tocanti-
nense. “Esse concurso vem 
para oportunizar além de es-
tabilidade aos profissionais 
da educação, a possibilidade 
de oxigenação no sistema de 
ensino estadual”, frisa.

O secretário da Adminis-
tração, Paulo Cesar Benfica 
Filho ressalta a importância 
dos interessados em concor-
rer às vagas oferecidas de se 
atentarem aos novos prazos 
e cronograma do certame. “A 
ampliação do prazo de ins-

OPORTUNIDADE

crições benefi cia aqueles que 
ainda, por algum motivo, 
não conseguiram efetuar seu 
cadastro. É salutar que os 
candidatos observem todos 
os itens do edital para terem 
êxito no certame”, pontua.

Fábio Vaz, secretário da 
Educação afi rma que o novo 
prazo para inscrição vai ga-
rantir que mais pessoas pos-

Divulgação

Em um vídeo 
divulgado 

nas redes so-
ciais é possí-
vel ver muita 
água caindo 

dentro da 
unidade.

"

Esse concurso 
vem para dar 

estabilidade aos 
profissionais da 

educação"    
Wanderlei Barbosa

" sam participar do certame. 
“Estamos trabalhando com 
o maior concurso da Educa-
ção do Estado do Tocantins. 
Com extensão do prazo de 
inscrição mais pessoas terão 
a oportunidade de se con-
correrem às vagas que estão 
disponíveis em mais de 95% 
dos municípios”, pontuou.

Ao todo serão ofertadas 
5.164 vagas sendo distribuí-
das entre os seguintes car-
gos para professor regente, 
coordenador pedagógico, 
orientador educacional e 
professor da educação bási-
ca na educação indígena. As 
vagas atenderão 137 municí-

pios do Estado, com exceção 
de Monte Santo e Chapada 
da Areia, que ainda não pos-
suem escolas estaduais.

A empresa responsável 
pelo concurso é a Funda-
ção Getúlio Vargas. O edital 
completo foi publicado na 
edição do Diário Oficial do 
Estado do Tocantins (DOE/
TO), do dia 9 de fevereiro.

 O Edital com as retifi-
cações poderá ser acessado 
pelo Diário Ofi cial do Esta-
do do Tocantins e no site da 
Fundação Getúlio Vargas, no 
endereço eletrônico https://
conhecimento.fgv.br/con-
cursos/secad.to.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):
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Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fi ca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

B4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA (ARSE 151 - PALMAS) 
CNPJ nº 18.739.426/0001-27, situado no escritório de representação localizado na Ave-
nida LO-05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em 
frente a Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

DF EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA (GENEBRA - LUZIMANGUES) CNPJ 
nº 14.915.563/0001-14, situado no escritório de representação localizado na Avenida 
LO-05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente 
a Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ARSO 151 - PALMAS) CNPJ nº 
11.827.923/0001-38, situado no escritório de representação localizado na Avenida LO-
05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente a 
Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

RB4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSE 152 - PALMAS) 
CNPJ nº 19.290.684/0001-31, situado no escritório de representação localizado na Ave-
nida LO-05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em 
frente a Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

BRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RES. PARK DOS BURITIS- LUZIMAN-
GUES) CNPJ nº 13.214.370/0001-73, situado no escritório de representação localizado 
na Avenida LO-05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, 
Em frente a Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 17 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSO 122 - PALMAS) 
CNPJ nº 11.827.923/0001-38situado no escritório de representação localizado na Ave-
nida LO-05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em 
frente a Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

GI INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (ALC SO 141B - PALMAS) CNPJ nº 
18.770.837/0001-85, situado no escritório de representação localizado na Avenida LO-
05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente a 
Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 16 de março de 2023.

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

ADAO FRANCISCO DE SOUZA 020.048.928-38 430 016 013

ANA PAULA SOBRAL DE ARAUJO 005.419.501-26 1123 018 001
ALBERTO FRANCISCO ALVES 596.820.511-34   
RENAN ROBERT COSTA SOUSA 054.410.321-11 1236 014 042

ALINE DE CASTRO SOUSA SILVA 003.699.271-25 3789 023 033
ANA PAULA FREITAS COELHO 043.964.961-76 3676 015 005
MARQUESLEY RODRIGUES ROCHA 451.495.691-00 3964 043 028

DINA COSTA DA SILVA 810.226.891-34 663 021 036
SUREIA MACIEL DE SOUSA 847.292.361-49 2387 029 012

(ESPOLIO)LAURICE BATISTA DE ALMEIDA
MARIA JOSÉ BATISTA 926.744.701-78 3494 025 015

JOSIAS SANTOS BARBOSA 059.195.421-44 53 006 001
WESLEY GONCALVES RODRIGUES 590.682.721-87 305 018 023

ARUANA RITA CARDOSO SILVA 919.859.191-68 695 016 010

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fi ca(m) NOTIFICADO e CONVOCADO a comparecer em nosso escritó-
rio, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da 
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi ca-
ção e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/
ou 17ª, do contrato acima identifi cado.

BRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM NOVA AMÉ-
RICA), CNPJ nº 15.644.291/0001-28 Rua Antônio Nunes da Silva, Qd. 033 Lt. 010.
Alto da Boa Vista - Gurupi / TO
CEP 77425-295

Gurupi- TO, 14 de março de 2023.

NOME CPF CONTRATO QUADRA LOTE
KASSIO ALVES CAMPOS
RAYANNE PINHEIRO DOS SANTOS
RAIMUNDO NONATO DA SILVA

03240795167
05468898160
32340583187

731
731
389

016
016
011

035
035
004

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fi ca(m) NOTIFICADO e CONVOCADO a comparecer em nosso escritó-
rio, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da 
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi ca-
ção e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/
ou 17ª, do contrato acima identifi cado.

G5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (BURITI REALIZANDO SONHOS) CNPJ 
nº 10.765.323/0001-20 Rua Antônio Nunes da Silva, Qd. 033 Lt. 010.
Alto da Boa Vista - Gurupi / TO
CEP 77425-295

Gurupi- TO, 14 de março de 2023.

NOME CPF CONTRATO QUADRA LOTE
ALARICO LINO SUARTE DA COSTA
ANTONIO JEAN MILHOMEM JORGE
JAMES DEAN CARLOS DE SOUZA
JOANITA VIANA DA COSTA
JOSE LOPES BELO
SUNEIRES SENA CABRAL
VIVIANE BANDEIRA OLIVEIRA

71785698168
04368702158
00697135101
77440455134
11391625862
00716269139
92926428120

1018
3712
1721
3076
3639
4856
1184

041
057
008
020
031
049
031

039
011
010
019
028
024
057

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fi ca(m) NOTIFICADO e CONVOCADO a comparecer em nosso escritó-
rio, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da 
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifi ca-
ção e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/
ou 17ª, do contrato acima identifi cado.

GPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA), 
CNPJ nº 15.650.380/0001-87 Rua Antônio Nunes da Silva, Qd. 033 Lt. 010.
Alto da Boa Vista - Gurupi / TO
CEP 77425-295

Gurupi- TO, 14 de março de 2023.

NOME CPF CONTRATO QUADRA LOTE
AURICEIA CARVALHO RODRIGUES
DOMINGOS SILVEIRA COELHO
EDERSON LEITE DA SILVA
EDMILZA LOPES GONZAGA
HAMILTON CAETANO DE QUEIROZ
HUMBERTO MARCIO SANTANA BARROS
JORDANA MARINHO MIRANDA
ROSANA MARINHO GOMES
(ESPÓLIO)MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA

96086823120
58636188172
03539761136
90971060100
32062249187
92850596191
01551915197
66329078149
64249522172

0381
1403
1687
2122
1994
1889
2008
0130
1844

119
130
125
128
105
111
111
116
129

056
007
002
030
006
034
016
019
032

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL TABELIONATO BERTOLDO MARTINS CI-
DADE DE GUARAÍ CARTÓRIO DO 1º OFICIO PAULINO BERTOLDO MARTINS 
SERVENTUÁRIO VITALÍCIO., MARIA DORILENE A. G. MILHOMEM SUB-OFI-
CIALA SUBSTITUTA., HÉLIO MILHOMEM MARTINS TABELIÃO SUBSTITUTO., 
VILLYANE MILHOMEM R. NUNES ESCREVENTE ESTADO DO TOCANTINS EDI-
TAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO). O Ofi cial da Serventia Registral de 
Guaraí, TO, na pessoa da Sub-Ofi ciala Substituta MARIA DORILENE ARAÚJO GALVÃO 
MILHOMEM, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA a senhora GLEICE 
MOTA DE SOUZA PORTILHO OLIVEIRA, CPF n° 792.988.691-34, brasileira, resi-
dente e domiciliada na Av. Paraná, nº 1052, centro, nesta cidade de Guaraí/TO, das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 18:00 horas dos dias úteis de segunda-feira a 
sexta-feira, e no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para 
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, a importância de 
R$ 20.122,35 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), 
no dia 07/01/2023, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos 
das despesas legais, conforme Projeção de Débito para fi ns de Purga no Registro de 
Imóveis, referentes ao Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Imóvel – Alienação 
Fiduciária nº 355965744, emitida em 07/11/2018, registrado sob o nº R-5-M-9.753,
desta Serventia Imobiliária, tendo como garantia fi duciária o imóvel: Um lote de terreno 
nesta cidade, situado na Avenida Goiás, s/nº, com área de 360,00m2 (trezentos e ses-
senta metros quadrados), constituído pela integridade do Lote n.º 04, da Quadra 23, 
do Loteamento Jardim Brasília, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do credor BANCO BRADESCO 
S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e imediata execução da dívida através de leilão 
extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Guaraí, em 06/03/2023. A 
Sub-Ofi ciala Substituta Maria Dorilene Araújo Galvão Milhomem. Selo de Fiscalização: 
129015AAA275689 - JKK. Assino e dou fé. Assinado digitalmente por: MARIA DORILENE 
ARAUJO GALVAO MILHOMEM CPF: 903.408.841-34 Certifi cado emitido por AC SOLUTI 
Multipla v5 Data: 06/03/2023 16:20:01 -03:00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL TABELIONATO BERTOLDO MARTINS 
CIDADE DE GUARAÍ CARTÓRIO DO 1º OFICIO PAULINO BERTOLDO MAR-
TINS SERVENTUÁRIO VITALÍCIO., MARIA DORILENE A. G. MILHOMEM 
SUB-OFICIALA SUBSTITUTA., HÉLIO MILHOMEM MARTINS TABELIÃO 
SUBSTITUTO., VILLYANE MILHOMEM R. NUNES ESCREVENTE ESTADO DO 
TOCANTINS EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO). O Ofi cial da Ser-
ventia Registral de Guaraí, TO, na pessoa da Sub-Ofi ciala Substituta MARIA DORILENE 
ARAÚJO GALVÃO MILHOMEM, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA o 
senhor VANDERLAN SOUSA OLIVEIRA, CPF n° 575.495.161-20, brasileiro, resi-
dente e domiciliado na Av. Paraná, nº 1052, centro, nesta cidade de Guaraí/TO, das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 18:00 horas dos dias úteis de segunda-feira a 
sexta-feira, e no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para 
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, a importância de 
R$ 20.122,35 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), 
no dia 07/01/2023, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos 
das despesas legais, conforme Projeção de Débito para fi ns de Purga no Registro de 
Imóveis, referentes ao Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Imóvel – Alienação 
Fiduciária nº 355965744, emitida em 07/11/2018, registrado sob o nº R-5-M-9.753, 
desta Serventia Imobiliária, tendo como garantia fi duciária o imóvel: Um lote de terre-
no nesta cidade, situado na Avenida Goiás, s/nº, com área de 360,00m2 (trezentos e 
sessenta metros quadrados), constituído pela integridade do Lote n.º 04, da Quadra 
23, do Loteamento Jardim Brasília, sob pena de vencimento antecipado de toda 
a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do credor BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e imediata execução da dívida 
através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Guaraí, em 
06/03/2023. A Sub-Ofi ciala Substituta Maria Dorilene Araújo Galvão Milhomem. Selo 
de Fiscalização: 129015AAA275693-NOO. Assino e dou fé Assinado digitalmente por: 
MARIA DORILENE ARAUJO GALVAO MILHOMEM CPF: 903.408.841-34 Certifi cado emi-
tido por AC SOLUTI Multipla v5 Data: 06/03/2023 16:17:25 -03:00
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO TOCANTINS SECRETARIA JUDICIAL UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA 
COMARCA DE PALMAS EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0033875-
65.2018.8.27.2729/TO AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: ALLANA GOUDI-
NHO TORRES 01930251246 EDITAL Nº 7612929 EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS O Excelentíssimo Senhor Doutor Rafael Goncalves de 
Paula, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas atribuições legais na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Palmas/TO tramita o processo de 
nº. 0033875-65.2018.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de ALLANA GOUDINHO TORRES 01930251246, e 
que por este meio, procede a CITAÇÃO da parte Executada ALLANA GOUDINHO TORRES 
01930251246, CNPJ: 27795229000116, atualmente em endereço incerto e não sabi-
do, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que, no prazo de 03 
(três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 
quantos bastem para sua garantia (CPC, art. 829, caput). INTIMÁ-LA para que, caso 
queira, oponha-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). CIENTIFICÁ-
-LA de que, caso reconheça o crédito do exequente, no prazo para embargos, poderá 
depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
advogado, e requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 
916, CPC). Nesse caso, sendo deferida a proposta pelo juiz, o exequente levantará a 
quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, caso indeferida, seguir-se-ão 
os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. Enquanto não 
apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, fi cando 
facultado ao exequente requerer o seu levantamento. O não-pagamento de qualquer das 
prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes 
e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a im-
posição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas 
(art. 916, §§ 2º a 5º, do CPC). CIENTIFICÁ-LA de que a opção pelo parcelamento acima 
importa renúncia ao direito de opor embargos (§ 6º do art. 916, do CPC). ARBITRO os 
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, REDUZINDO-OS 
pela metade em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis (art. 827, 
§ 1º, CPC). Fica a parte ADVERTIDA de que lhe será nomeado curador em caso da 
ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 90. Tudo 
em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. 
Valor da dívida atualizada: R$ 33.443,08 (trinta e três mil quatrocentos e quarenta e 
três reais e oito centavos). Eu, Rafaella Larissa de Oliveira Maues, Servidor de Secretaria 
da Secretaria Judicial Unifi cada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto 
ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza Coordenadora abaixo lançada. Palmas/TO, 
data certifi cada eletronicamente. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

LEILÃO 
VEÍCULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 
2005/2006, POTÊNCIA 81, COR VERDE, CARROCERIA ABERTA CABINE 
ESTENDIDA, PLACA MWS2400/TO, 

01° LEILÃO DIA 20/03/2023 11H -  02° LEILÃO 20/03/2023 - 18H                                        
 

Local: On-Line 
Informações: (63)992422002 
Leiloeiro: Antônio Carlos Volpi Santana 
Relação de lotes e fotos: www.leiloesbrasilto.com.br 
COMITENTE : 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARRAIAS 
 

 

 

LEILÃO 

LOTE 01- TOYOTA COROLLA GLI 1.8 FLEX 
2014/15 NEQ2073 PRATA MANUAL. 

 LEILÃO DIA 27/03/2023 AS 11H                                          
 

Exclusivamente On-Line    
Informações: (63)992422002 
Leiloeiro: Antônio Carlos Volpi Santana 
Relação de lotes e fotos: www.leiloesbrasilto.com.br 
COMITENTE: CÃMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS –TO. 
 

 

 LEILÃO 
01 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 1001471-29.2021.4.01.4302.           
ITEM 01 - HONDA BIZ 125 EX QKC3205 2015/15  
ITEM 02 - HONDA BIZ 125 EX MXE7335 2012/12 
02 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0001012-54.2015.4.01.4302. 
ITEM 01 - MERCEDES BENZ LK 1614 MVT1814 1991/92 
ITEM 02 - MERCEDES BENZ LK 1614 MVQ7094 1991/92 

01° LEILÃO DIA 22/03/2023 12,59 min -  02° LEILÃO 22/03/2023 – 16h                                        
 

 
Exclusivamente On-Line   
Informações: (63)992422002 
Leiloeiro: Antônio Carlos Volpi Santana 
Relação de lotes, edital e fotos: www.leiloesbrasilto.com.br 
Comitente:  VARA FED. CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE GURUPI 
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Assinado de forma digital por VOZ E PESQUISA 
TOCANTINS LTDA:14888537000144 
Dados: 2023.03.20 09:40:01 -03'00'



INFRAESTRUTURA

Governo vai beneficiar regiões turísticas e as
estradas que interligam o Jalapão e Serras Gerais

O Governo do Tocan-
tins, por meio da Agên-
cia de Transporte, Obras 
e Infraestrutura (Ageto) 
e Secretaria de Estado do 
Turismo, analisou as con-
dições das estradas que 
interligam a região do 
Jalapão e as Serras Gerais, 
na região conhecida como 
Garganta, na divisa entre 
os estados do Tocantins 
e Bahia para elaborar um 
projeto que assegure obras 
de melhoria nas vias que 
dão acesso às duas rotas 
turísticas. 

O projeto visa a estru-
turação de estradas para 
facilitar wo acesso entre as 
cidades de Dianópolis, Ma-
teiros, São Félix do Tocan-
tins e Lagoa do Tocantins, 
possibilitando dessa for-
ma, o fluxo entre as duas 
áreas turísticas do Estado.

“O governador Wan-
derlei Barbosa, determi-
nou que analisássemos o 
trecho que interliga a re-
gião do Jalapão e Serras 
Gerais. Estando aqui, ob-
servamos o quão o projeto 

Divulgação

Estradas que interligam a região do Jalapão e as Serras Gerais, na divisa do TO e BA.

Palmas-TO, 21 de março de 2023GERAL 5

MAPA DE PALMAS

Troque a sua escova!
As escovas têm vida útil. Profissionais recomendam que a

escova de dentes seja substituída a cada três meses de uso.

1106 sul 401 sul 402 sul Taquaralto
2111-0400 3217-7972 3217-52003026-1210

A partir de:

2,99
R$

UND

é viável e importante para 
o setor turístico e também 
para a agricultura”, afir-
mou o secretário de Turis-
mo, Hercy Filho.

O governador
Wanderlei, determi-

nou que analisássemos 
o trecho que interliga 
a região do Jalapão e 

Serras Gerais".
Hercy Filho

"

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL TABELIONATO BERTOLDO MARTINS CI-
DADE DE GUARAÍ CARTÓRIO DO 1º OFICIO PAULINO BERTOLDO MARTINS 
SERVENTUÁRIO VITALÍCIO., MARIA DORILENE A. G. MILHOMEM SUB-OFI-
CIALA SUBSTITUTA., HÉLIO MILHOMEM MARTINS TABELIÃO SUBSTITUTO., 
VILLYANE MILHOMEM R. NUNES ESCREVENTE ESTADO DO TOCANTINS EDI-
TAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO). O Oficial da Serventia Registral de 
Guaraí, TO, na pessoa da Sub-Oficiala Substituta MARIA DORILENE ARAÚJO GALVÃO 
MILHOMEM, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA a senhora GLEICE 
MOTA DE SOUZA PORTILHO OLIVEIRA, CPF n° 792.988.691-34, brasileira, resi-
dente e domiciliada na Av. Paraná, nº 1052, centro, nesta cidade de Guaraí/TO, das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 18:00 horas dos dias úteis de segunda-feira a 
sexta-feira, e no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para 
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, a importância de 
R$ 20.122,35 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), 
no dia 07/01/2023, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos 
das despesas legais, conforme Projeção de Débito para fins de Purga no Registro de 
Imóveis, referentes ao Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Imóvel – Alienação 
Fiduciária nº 355965744, emitida em 07/11/2018, registrado sob o nº R-5-M-9.753, 
desta Serventia Imobiliária, tendo como garantia fiduciária o imóvel: Um lote de terreno 
nesta cidade, situado na Avenida Goiás, s/nº, com área de 360,00m2 (trezentos e ses-
senta metros quadrados), constituído pela integridade do Lote n.º 04, da Quadra 23, 
do Loteamento Jardim Brasília, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do credor BANCO BRADESCO 
S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e imediata execução da dívida através de leilão 
extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Guaraí, em 06/03/2023. A 
Sub-Oficiala Substituta Maria Dorilene Araújo Galvão Milhomem. Selo de Fiscalização: 
129015AAA275689 - JKK. Assino e dou fé. Assinado digitalmente por: MARIA DORILENE 
ARAUJO GALVAO MILHOMEM CPF: 903.408.841-34 Certificado emitido por AC SOLUTI 
Multipla v5 Data: 06/03/2023 16:20:01 -03:00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL TABELIONATO BERTOLDO MARTINS 
CIDADE DE GUARAÍ CARTÓRIO DO 1º OFICIO PAULINO BERTOLDO MAR-
TINS SERVENTUÁRIO VITALÍCIO., MARIA DORILENE A. G. MILHOMEM 
SUB-OFICIALA SUBSTITUTA., HÉLIO MILHOMEM MARTINS TABELIÃO 
SUBSTITUTO., VILLYANE MILHOMEM R. NUNES ESCREVENTE ESTADO DO 
TOCANTINS EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO). O Oficial da Ser-
ventia Registral de Guaraí, TO, na pessoa da Sub-Oficiala Substituta MARIA DORILENE 
ARAÚJO GALVÃO MILHOMEM, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA o 
senhor VANDERLAN SOUSA OLIVEIRA, CPF n° 575.495.161-20, brasileiro, resi-
dente e domiciliado na Av. Paraná, nº 1052, centro, nesta cidade de Guaraí/TO, das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 18:00 horas dos dias úteis de segunda-feira a 
sexta-feira, e no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para 
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, a importância de 
R$ 20.122,35 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), 
no dia 07/01/2023, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos 
das despesas legais, conforme Projeção de Débito para fins de Purga no Registro de 
Imóveis, referentes ao Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Imóvel – Alienação 
Fiduciária nº 355965744, emitida em 07/11/2018, registrado sob o nº R-5-M-9.753, 
desta Serventia Imobiliária, tendo como garantia fiduciária o imóvel: Um lote de terre-
no nesta cidade, situado na Avenida Goiás, s/nº, com área de 360,00m2 (trezentos e 
sessenta metros quadrados), constituído pela integridade do Lote n.º 04, da Quadra 
23, do Loteamento Jardim Brasília, sob pena de vencimento antecipado de toda 
a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do credor BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e imediata execução da dívida 
através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Guaraí, em 
06/03/2023. A Sub-Oficiala Substituta Maria Dorilene Araújo Galvão Milhomem. Selo 
de Fiscalização: 129015AAA275693-NOO. Assino e dou fé Assinado digitalmente por: 
MARIA DORILENE ARAUJO GALVAO MILHOMEM CPF: 903.408.841-34 Certificado emi-
tido por AC SOLUTI Multipla v5 Data: 06/03/2023 16:17:25 -03:00

Para o presidente da 
Agência de Transporte, 
Obras e Infraestrutura 
(Ageto), Márcio Pinheiro, 
acompanhar a situação 
de perto foi de suma im-
portância para ter conhe-
cimento da realidade e 
estabelecer metas, já que 
o próximo passo é buscar 
recursos para a execução 
do projeto. “O governa-
dor Wanderlei Barbosa 
está indo a Brasília, para 
viabilizar os recursos pa-
ra ligarmos os municípios 

dessas regiões. O que vai 
possibilitar que o turista 
também tenha essa rota 
para adentrar o Jalapão e 
as Serras Gerais, trazendo 
ainda qualidade de vida 
para o jalapoeiro, que tan-
to precisa, além de todos 
os tocantinenses que utili-
zam esse trecho”, comple-
tou Márcio Pinheiro.

O governador do To-
cantins, Wanderlei Bar-
bosa, esteve na região do 
Jalapão neste último fim 

de semana, onde acom-
panhou as demandas dos 
moradores das cidades 
de São Félix e Mateiros. 
O Chefe do Executivo 
destacou que o grande 
anseio dos moradores é 
a pavimentação e manu-
tenção de estradas, e que 
o projeto que interliga as 
regiões turísticas do Esta-
do vai trazer benefícios, 
principalmente, para os 
moradores locais.”Ouvin-
do os moradores e andan-
do pelo Jalapão sabemos 
que essa é uma demanda 
urgente. Estamos empe-
nhados em ajudar a po-
pulação. Esse projeto vai 
interligar os municípios 
de uma área importante. 
Vai ser de grande valia pa-
ra os moradores do Jala-
pão e Serras Gerais, que 
terão boas vias de acesso 
a outros municípios e até 
mesmo a capital Palmas”, 
afirmou o Governador.

Além de potencializar 
o setor turístico na região, 

o presidente da Ageto con-
feriu que, interligando dois 
destinos repletos de bele-
zas naturais do Estado, o 
projeto de estruturação das 
vias possibilitará, também, 
o escoamento da produção 
do agronegócio, uma vez 
que a região fica nas pro-
ximidades de estados do 
Maranhão, Piauí e Bahia.

AgendA no JAlApão

O governador Wander-
lei Barbosa cumpriu agen-
da nessa sexta-feira, 17, e 
sábado, 18, no Jalapão. Os 
compromissos para ou-
vir as demandas da região 
ocorreram nas cidades de 
São Félix e Mateiros, além 
dos povoados do Prata e 
Mumbuca. Acompanha-
ram o Governador a se-
nadora Dorinha Seabra, 
deputados estaduais, ve-
readores das cidades visi-
tadas, secretários de Esta-
do, classe empresarial da 
região, associações munici-
pais e demais autoridades.

O PROJETO VISA A ESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS 
PARA FACILITAR O ACESSO ENTRE AS CIDADES DE 
DIANÓPOLIS, MATEIROS, SÃO FÉLIX DO TOCAN-
TINS E LAGOA DO TOCANTINS.
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