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INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PORTARIA/IVM Nº 04, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.

Dispõe sobre a designação de servidores para 
atuar como Fiscal de Contrato, na forma que 
especifica.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PALMAS, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo art. 80, incisos IV e V, da Lei Orgânica 
do Município de Palmas, combinado com a Lei nº 2.299, de 30 de 
março de 2017 e Lei nº. 2.296, de 30 de março de 2017;

CONSIDERANDO os termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, 
o qual determina a designação de Fiscal de Contrato para exercer 
o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual;

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.031/2015, em seu art. 38 
e seguintes, que dispõe sobre os procedimentos para a gestão das 
despesas públicas do Poder Executivo e estabelece a designação 
do gestor e fiscal de contrato e de suas atribuições;

CONSIDERANDO finalmente, as Instruções Normativas do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 02 de 07 de maio de 
2008 e nº 001 de 24 de fevereiro de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os servidores abaixo com o encargo 
de Fiscal e Suplente do Contrato de Prestação de Serviços n° 
172/2016, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PALMAS, por meio 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, e a empresa PRIME 
SOLUTION SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI., inscrita sob 
o CNPJ n° 38.128.880/0001-59, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em locação de equipamentos reprográficos 
para fins de outsourcing de cópias/impressões coloridas e preto/
branco, encadernações e software de gerenciamento, que serão 
realizadas em todas as Secretarias do Município de Palmas; porém, 
somente a partir do seu Termo Aditivo n.º 06, de 04/12/2019, é que 
este Órgão passa a compôr o rol das dotações e recursos das 
Unidades Gestoras Solidárias, nas condições e especificações 
expressas no Processo n.º 2016052606. 

Servidor Matrícula
Titular João Neto de Sousa Valadares 413019010

Suplente Ramon Valuá Oliveira 413010186

Art. 2º – São atribuições do Fiscal de Contrato, na sua 
ausência respondendo seu suplente por:

I – Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos 
quantitativos e qualitativos;

II – Registrar todas as ocorrências surgidas durante a 
execução do objeto;

III – Determinar a reparação, correção, remoção, 
reconstrução ou substituição às expensas da empresa contratada, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados;

IV – Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato;

V – Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos 
previamente estabelecidos;

VI – Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e 
respectivos termos aditivos;

VII – Aprovar a medição dos serviços efetivamente 
realizados, em consonância com o regime de execução previsto no 
contrato, o fiscal jamais deve atestar a conclusão de serviços que 
não foram totalmente executados, se necessário, o Fiscal deverá 
solicitar suporte técnico, administrativo e jurídico;

VIII – Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, 
qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que 

ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de 
prejuízo ao interesse público;

IX – Informar à autoridade superior qualquer registro 
de dificuldade ou impossibilidade para cumprimento de suas 
obrigações, com identificação dos elementos impeditivos do 
exercício da atividade, além das providências e sugestões que 
porventura entender cabíveis;

X – Receber o objeto contratual, provisória ou 
definitivamente;

XI – Atestar a realização dos serviços ou fornecimento 
dos bens efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, 
anterior ao pagamento.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO 20 DE 
MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PALMAS, aos 
17 dias do mês de janeiro de 2020.

VALÉRIA ALBINO DE ARAÚJO NUNES
Presidente

PORTARIA/IVM Nº 05, DE 20 DE JANEIRO DE 2020.

Dispõe sobre a Dispensa de Licitação, na forma 
que especifica. 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PALMAS, nomeada pelo Ato nº 575 
– NM, publicado no Diário Oficial do Município nº 2017, de 11 de 
junho de 2018, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 80, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município de Palmas, 
combinado com a Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017 e Lei nº. 
2.296, de 30 de março de 2017;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal n.º 001, 
de 09 de fevereiro de 1993 que autoriza o Poder Executivo a instituir 
a Guarda Metropolitana;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal n.º 
042, de 08 de novembro de 2001 que reestrutura o Estatuto dos 
Servidores da Guarda Metropolitana de Palmas, instituído pela Lei 
Complementar nº 17, de 9 de fevereiro de 2000;

CONSIDERANDO que compete ao Instituto 20 de 
Maio, Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas, a 
responsabilidade pelos processos de seleção de servidores para 
os quadros do Poder Executivo Municipal, conforme inciso VI, artigo 
2º da Lei nº 2.296 de 30 de março de 2017;

CONSIDERANDO que compete ao Instituto 20 de Maio, 
Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas, gerenciar os 
recursos de inscrição em concursos públicos ou processos seletivos 
realizados pelo município de Palmas, conforme inciso VII, artigo 3º 
da Lei nº 1.704, de 22 de março de 2010;

CONSIDERANDO o disposto no processo n.º2019003456, 
de 17 de janeiro de 2019;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 1.705, de 
28 de fevereiro de 2019, publicado no DOM n.º 2.193, de 28 de 
fevereiro de 2019 que autoriza a abertura de concurso público 
para o provimento de 50(cinquenta) vagas e cadastro reserva para 
o cargo de Guarda Metropolitano, classe A, nos termos e etapas 
previstos na Lei Complementar n.º 042, de 08 de novembro de 
2001 e demais alterações;

CONSIDERANDO as Justificativas n° 91 e 94/2019 – IVM/
PRESIDÊNCIA (fls. 707 a 712 e 795 a 781, respectivamente) da 
Presidente do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia;

CONSIDERANDO as manifestações da Secretaria 
Municipal de Transparência e Controle Interno, através do 
Certificado de Verificação de Regularidade n° 108/2019/CGM/
GAB (fls. 714 a 716), quanto a regularidade e os requisitos formais;

CONSIDERANDO o Parecer nº 1583/2019/SUAD/PGM (fls. 
717 a 737), assim com o Despacho n.º 716/2019/GAB/PGM (fls. 
782) da Douta Procuradoria Geral do Município.
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso XIII, 
da Lei n.º 8.666/93 segundo o qual é dispensável a licitação "na 
contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do 
preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profi ssional e não tenha fi ns lucrativos.”

RESOLVE:

Art. 1º – Dispensar a Licitação, com fulcro no art. 24, inciso 
XIII da Lei nº 8.666/1993, em favor da Fundação para o Vestibular 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 
Fundação VUNESP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.962.678/0001-
96, no valor de R$ 1.299.735,00 (um milhão duzentos e noventa e 
nove mil setecentos e trinta e cinco reais) até 15.000(quinze mil) 
candidatos inscritos e R$ 39,43 (trinta e nove reais quarenta e três 

centavos) por candidato excedente, com vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da assinatura, para realização de concurso 
público, visando a seleção de servidores para provimento de cargos 
da Guarda Metropolitana de Palmas, cuja despesa correrá por 
conta da seguinte dotação orçamentária: Funcional Programática  
03.8500.04.128.1117.3114, Natureza da Despesa: 3.3.90.39/4800, 
Fonte: 001000103, Ficha: 20201345.

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO 20 DE 
MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PALMAS, aos 
20 dias do mês de janeiro de 2020.

VALÉRIA ALBINO DE ARAÚJO NUNES
Presidente
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