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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Clayton Paulo Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 29/2022
DE 31 DE AGOSTO  DE 2022

Exonera a Pedido  o Servidor de    Cargo em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições conferidas pelo art § 2º do art. 159, da Lei Municipal 
n°371/96, de 22 janeiro de 1996, que dispõe sobre o Regime Juridico Unico dos 
Servidores Publicos Municipais de Nazaré, Estado do Tocantins. 

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a pedido, a partir de 01 de setembro de 2022 , 
o servidor UECTORRÍ ALVES TORRES, do cargo em comissão  de Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Economico e Agricultura.

Art. 2º. Fica declarado para fins de direito, a vacância do referido 
Cargo  em Comissão supracitado, com fulcro no artigo 56 da Lei n° 371/96. 

Art 3 ° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ – TO, 
Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de agosto dois mil e vinte e dois.

CLAYTON PAULO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 30/2022
DE 31 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre o gozo de férias para servidores que integram 
o quadro de pessoal da Administração Pública de Nazaré 
– TO, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado do Tocantins, 
no uso das suas atribuições conferidas pelo § 1º do art. 159, da Lei Orgânica 
Municipal e do Estatuto dos Servidores Públicos de Nazaré – TO,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos 
de concessão de férias dos servidores que compoe o quadro da Administração 
Pública de Nazaré – TO;

CONSIDERANDO que é conveniente para os interesses 
administrativos a concessão de férias coletivas, sendo que a eficiência no 
serviço público depende diretamente das condições fisiológicas, psiciológicas 
e sociais dos servidores;

CONSIDERANDO que as férias coletivas têm por escopo o 
revigoramento das energias do servidor, desenfastiando-o do serviço e 
condicionando-o ao lazer, ao turismo e a cultura;

CONSIDERANDO que as férias coletivas beneficiam apenas aos 
servidores que possuírem período aquisitivo completo para concessão.

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER férias coletivas aos servidores da Administração 
Pública de Nazaré – TO descritos no anexo único desta Portaria pelo período de 
1º a 30 de setembro de 2022.

Art. 2º. Durante o período de férias coletivas, cada Secretaria, 
Gerência ou Departamento regulará seu plantão de atendimento e expediente, 
conforme necessidade, designando servidores para conhecer de medidas urgentes 
e outras em geral.

Art. 3º. As emergências não previstas nesta Portaria serão solucionadas 
pelas respectivas Secretarias.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ – TO, 
Estado do Tocantins, aos 31 de agosto de dois mil e vinte e dois.

CLAYTON PAULO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
PORTARIA N°   /2022

INFORMATIVO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 
-2022.

   
   Venho por meio desta, informar os servidores abaixo relacionados 

que estarão de férias conforme este informativo.

S E C R E TA R I A M U N .  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  E 
INFRAESTRUTURA

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 DIVINO MIRANDA 
DOS SANTOS

C O O R D E N A D O R  D E 
PATRIMÔNIO E ALXARIFADO

SETEMBRO

02 EDNALDO VIEIRA DA 
SILVA

ASSESSOR ESPECIAL I CAD 2 SETEMBRO

03 HELTTONY CARLOS 
R. DA SILVA

DIRETOR DE RECURSOS
HUMANOS

SETEMBRO

04 M A N O E L  A LV E S 
SILVA

CONSELHEIRO TUTELAR SETEMBRO
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05 MARIA DE LOURDES 
LOPES LEAL

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SETEMBRO

06 VANDERLY COELHO 
DE MACEDO

COORDENADOR DA JUNTAR 
MILITAR

SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DO GABINETE DO PREFEITO

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO
01 FRANCISCA NETA 

VIEIRA DE ALMEIDA
ASSESSORA ESPECIAL I CAD 2 SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE 

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 ALZIANE FEITOSA LIMA AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 
- GARI

SETEMBRO

02 MARCOS FRANCISCO 
DE OLIVEIRA

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 ANTONIA VIEIRA DA SILVA DIRETORA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

SETEMBRO

02 VALDINEI ORIONE TORRES 
DA SILVA

SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 CRISTIMAR VIEIRA DE 
CARVALHO

DIRETOR DE COMPRAS SETEMBRO

02 RAFAEL MESSIAS DOS 
SANTOS

COORDENADOR DE ORÇAMENTO SETEMBRO

03 YTALO JOSÉ SOUSA 
DE CASTRO

ASSESSOR ESPECIAL I CAD 2 SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO 

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO P E R Í O D O  D E 
GOZO

01 B R E N A  L O U R R A N E 
GONÇALVES PEREIRA

C O O R D E N A D O R A D E 
UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE RURAL – DAS 2

SETEMBRO

02 CAROLINE DE SOUSA 
RODRIGUES

C O O R D E N A D O R A D E 
TECNOLOGIA DA DIR. DE 
ATENÇÃO BÁSICA

SETEMBRO

03 DÁRIO SÉRGIO GOMES AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – ASG

SETEMBRO

04 ELZA ARAÚJO DA SILVA 
MORAES

ASSESSOR ESPECIAL II SETEMBRO

05 E U L Á L I A R I B E I R O  D E 
CARVALHO

C O O R D E N A D O R A D E 
SAÚDE

SETEMBRO

06 I R I N E U D E  P E R E I R A 
MARQUES

AGENTE COMUNITÁRIA DE 
SAÚDE -ACS

SETEMBRO

07 LUIMAR LUIZA PEREIRA DA 
ROCHA

T É C N I C A  D E 
ENFERMAGEM

SETEMBRO

08 M O I S E S  B AT I S TA D O 
NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE -ACS

SETEMBRO

09 ROSIMARIA RODRIGUES 
VIEIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – ASG

SETEMBRO

10 NEUCILEIA CARVALHO DOS 
SANTOS

GERENTE DE UND. DE 
SAÚDE DE PIAÇAVA

SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E AGRICULTURA  

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 LUIS SHARLES ALEIXO 
SOUSA 

C O O R D E N A D O R  D E 
PRODUÇÃO AGRÍCULA

SETEMBRO 

02 UECTORRÍ ALVES TORRES SEC. MUN. DE DES. ECON. 
E AGRICULTURA 

SETEMBRO 

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 CRISTIANO TAVARES DA 
SILVA 

COODENADOR GERAL SETEMBRO

02 E L I Z E T E  N O G U E I R A 
COSTA 

ASSESSOR ESPECIAL I CAD 2 SETEMBRO

03 LEANDRO LOPES DA 
CRUZ 

SEC. MUN. DA FAZENDA SETEMBRO

04 RONICLÉSIO DA SILVA 
CONCEIÇÃO 

ASSESSOR ESPECIAL I CAD 2 SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA  

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 VALDONEZ FERREIRA DA 
SILVA

SEC. MUN. DE HABITAÇÃO 
E LIMPEZA PÚBLICA

SETEMBRO

02 VERLENIO RODRIGUES 
DE SOUSA

DIRETOR DE HABITAÇÃO 
POPULAR

SETEMBRO

SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO 

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 ROSELEIA LOPES PIMENTEL SEC. ESPECIAL DE 
CONTROLE INTERNO

SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 ERNANI JOSÉ COSTA 
CRUZ MORAIS

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – ASG

SETEMBRO

02 RONALDO SARAIVA DA 
SILVA

COORD. DE APOIO AO 
DESPORTO AMADOR

SETEMBRO

03 WANDERLEY JOSÉ DE 
MACEDO

SEC.MUN. DE ESPORTE, 
LAZER E JUVENTUDE

SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE 

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 JOSÉ VALCY DA CONCEIÇÃO DIRETOR DE TRANSPORTE SETEMBRO

02 LEIDIMAR NUNES DE OLIVEIRA C O O D E N A D O R  D E 
MAQUINAS PESADAS

SETEMBRO

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

ORDEM SERVIDOR (A) CARGO PERÍODO DE GOZO

01 REGINALDO ARAÚJO DOS 
SANTOS

ASSESSOR ESPECIAL I 
CAD 2

SETEMBRO

02 JOCIANE COSTA PARENTE MONITORA DE CRECHE SETEMBRO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2022/PMN

A prefeitura Municipal de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, em cumprimento a Lei 10.520/02 e aplicações 
subsidiarias da Lei 8.666/93 e alterações, torna publica a ADJUDICAÇÃO 
e HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
011/2022/PMN. Processo nº 20220001370. Objeto: Registro de Preços 
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de baterias 
para veículos para atender as necessidades desta municipalidade, 
através da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação e Fundo 
Municipal de Saúde, conforme condições estabelecidas no Edital e 
anexos. Vencedores: A. S. CUNHA COMERCIO inscrito no CNPJ sob 
n° 01.904.011/0001-69 no valor total de R$ 39.602,00.

Nazaré – TO, 24 de agosto de 2022.

Clayton Paulo Rodrigues
Prefeito Municipal
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EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2022

Ata de Registro de Preços Nº 019/2022/PMN. Processo nº 20220001370 
- Pregão Presencial Nº 011/2022/SRP. Objeto: Registro de Preços pelo 
prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de baterias para 
veículos para atender as necessidades desta municipalidade, através da 
Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de 
Saúde. Fornecedor: A. S. CUNHA COMERCIO no 01.904.011/0001-69 
no valor total de R$ 39.602,00.

Nazaré – TO, 24 de agosto de 2022.

Clayton Paulo Rodrigues
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÕES
Processo nº 2022001401 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022/SRP/

FMS. Objeto: Registro de preço para a futura e eventual aquisição de uniformes 
e camisetas para divulgação de campanhas e eventos da Secretaria Municipal de 
Saúde de Nazaré. A sessão pública será realizada no dia 19/09/2022, às 10:00 
horas, na Prefeitura Municipal de Nazaré. Edital e informações complementares, 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Avenida 10 de Janeiro, s/n°, Centro, Palácio José Tavares 
Ribeiro, nesta cidade nos horários das 07h30min às 13h30min, ou através do 
endereço eletrônico: https://nazare.to.gov.br e do E-mail: prefmnazare@uol.
com.br. Contato: 63 3455-1185. 

Nazaré, 30 de agosto de 2022

Kelma Maria Novaes Kós Araújo de Sousa
Pregoeira

Processo nº 2022001400 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022/
FMS/SRP, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: Registro de preços para 
aquisição de material hospitalar e medicamentos, destinados ao atendimento de 
usuários da Rede Municipal de Saúde Nazaré. A sessão pública será realizada 
às 08h00min (horário de Brasília-DF) do dia 19 de setembro de 2022, no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser retirado no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou examinado no endereço eletrônico: 
https://nazare.to.gov.br e no setor de licitações, na Avenida 10 de Janeiro, s/n°, 
Centro, Palácio José Tavares Ribeiro, nesta cidade nos horários das 07h30min 
às 13h30min, em dias úteis. Maiores informações poderão ser obtidas no local, 
pelo telefone (63) 3455-1185 ou e-mail: prefmnazare@uol.com.br. 

Nazaré, 30 de agosto de 2022

Kelma Maria Novaes Kós Araújo de Sousa
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2022 PROCESSO: 955/2022 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 03/2022. CONTRATANTE: Fundo 
Municipal de Educação. CONTRATADO: WADA FRANCYEL FERREIRA 
TRINTADADE CNPJ Nº: 26.937.936/0001-37. OBJETO: Contratação de 
prestação de serviço especializado de ensino musical para formação de 
Banda Sinfônica destinada a estudantes da Rede Municipal de Ensino 
de Nazaré. VALOR DO CONTRATO: R$ 54.000,00. Data da Assinatura: 
01/08/2022. Vigência: 12 meses.
Nazaré, 01 de agosto de 2022.
 

 João Edvan Vieira Almeida
 Gestor do Fundo Municipal de Educação
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TERMO DE PARCERIA 16/2022 

PROCESSO DOCFLOW Nº 543/2022 
 
I – SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO TOCANTINS – SEBRAE/TO, 
serviço social autônomo, inscrito no CNPJ sob o nº 25.089.962/0001-90, com sede na 
Quadra 102 Norte, Avenida LO-04, nº. 01, Palmas – TO, neste ato representado pelo 
Diretor Superintendente, Sr. MOISÉS PINTO GOMES, inscrito no CPF sob nº 468.226.405-
25, e por seu Diretor Técnico, Sr. JARBAS LUIS MEURER, inscrita no CPF nº. 768.169.741-
15, doravante denominado simplesmente SEBRAE. 

II – MUNICÍPIO DE NAZARÉ – TO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 00.766.691/0001-39, com sede na Rua 10 de janeiro, S/N, Centro – Nazaré 
Tocantins, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. CLAYTON PAULO 
RODRIGUES, brasileiro, casado, portador de Cédula de Identidade RG sob o nº 103.284 
SSP/TO, e CPF n°. 493.594.283-53, residente e domiciliado a Rua 10 de janeiro, N° 1720, 
em Nazaré/TO. 
 
Têm entre si justo e acordado o presente TERMO DE PARCERIA com base no 
Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, aprovado pela Resolução CDN 
nº 391/2021, pela Instrução Normativa SEBRAE/TO Nº 51/00 e Diretrizes do SEBRAE/NA 
dos Programas e Produtos, que se regerá mediante as cláusulas e condições seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1. Constitui objeto do presente Termo de Parceria a realização do evento/ação 2ª FEIRA 
DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NAZARÉ TOCANTINS, no período de 30 de agosto a 08 
de setembro de 2022, com estrutura adequada para o evento, incentivando o 
empreendedorismo local e a formalização dos negócios já existentes, que constitui uma 
estratégia direta de consolidação dos arranjos produtivos oportunizando ainda 
capacitação e organização dos empreendimentos envolvidos com intuito de melhorar os 
produtos ofertados e garantir qualidade e renda, tendo como objetivo o despertar o 
comportamento empreendedor e proporcionar um ambiente competitivo, visando o 
desenvolvimento territorial de forma sustentável.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES 
2.1. São Atribuições do SEBRAE/TO: 

a) Organizar os eventos; 

b) Tratar e manter a privacidade das informações fornecidas pelos beneficiários da 

parceria (individualmente);     
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c) Planejar as atividades e temas dos eventos já estabelecidos na proposta; 

d) Honrar os compromissos assumidos neste instrumento. 

 
2.2. São atribuições do MUNICIPIO DE NAZARÉ/TO: 

a) Comunicar aos empresários da presente parceria o local e a data dos eventos, 

bem como os procedimentos para realizar as inscrições; 

b) Reunir os empresários para disseminar informações, se necessário; 

c) Informar ao SEBRAE qualquer dificuldade que possa comprometer o andamento 

da proposta; 

d) Ter comportamento ético; 

e) Comprometer-se com o fortalecimento da classe no município; 

f) Honrar os compromissos assumidos neste instrumento. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VINCULOS E ENCARGOS COM PESSOAL 
3. Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste instrumento, 

qualquer vínculo empregatício de responsabilidade do MUNICIPIO DE NAZARÉ, com 

relação ao pessoal que o SEBRAE/TO utilizar, direta ou indiretamente, na execução deste 

Termo de Parceria, correndo por conta exclusiva do SEBRAE/TO, única responsável como 

empregadora, todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da 

legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, 

obrigando-se o SEBRAE/TO ao cumprimento das disposições legais, quer quanto a 

remuneração do seu pessoal como dos encargos de qualquer natureza, especialmente do 

seguro contra acidentes do trabalho. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4. O presente termo terá vigência a contar da sua assinatura, até a data de 31 de 
dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, mediante termo 
aditivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5. O presente TERMO poderá ser: 
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Rescindindo a qualquer momento, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, na ocorrência de: 

a)  Descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas pactuadas, 

responsabilidades e prazos estabelecidos; 

b)  Paralisação do objeto desta cooperação sem justa causa;  

c)  Reiteração de falhas na execução. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA ANTICORRUPÇÃO 
6. Os partícipes concordam que executarão as obrigações contidas neste convênio de 
forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE. 
 

§1º Os partícipes assumem que são expressamente contrárias à prática de atos 
que atentem contra o patrimônio e a imagem dos partícipes. 
 
§2º Nenhum dos partícipes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem 
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, 
tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, 
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 
forma que não relacionada a este convênio, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
§3º Os partícipes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os 
deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões 
comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas 
vigentes e as determinações deste convênio. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ASPECTOS FINANCEIROS 
7. O MUNICIPIO DE NAZARÉ, disponibilizará os recursos financeiros na quantia total de 
R$ 25.400,00 (Vinte e cinco mil e quatrocentos reais), diretamente ao SEBRAE/TO, 
correspondente à 50% cota-parte do valor total para realização desta feira, com 
participação de produtores rurais e empresários locais, valor este a ser pago em 3 (três) 
parcelas iguais mediante a emissão de nota fiscal, de cota-parte do valor total da 
participação dos 20 Empreendimentos (Barraqueiros e Empresas), a ser pago através de 
deposito/transferência no valor da parcela em conta corrente n°: 1348-X, Agência 1505-9, 
Banco do Brasil, que tem como favorecido o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequena Empresas do Estado do Tocantins – SEBRAE/TO, nos valores e datas abaixo: 
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Parcela Valor R$ Vencimento 

1 R$ 8.466,66 25/08/2022 

2 R$ 8.466,66 25/09/2022 

3 R$ 8.466,68 25/10/2022 

 
As parcelas não pagas no vencimento sofrerão acréscimos legais. 
 
A falta de pagamento ou pagamento fora do prazo das parcelas especificadas acima, 
poderá acarretar a inclusão do inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, conforme 
legislação vigente. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

8.1. A 2ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NAZARÉ TOCANTINS, acontecerá de 30 
de agosto a 08 de setembro de 2022 e será realizado conforme Termo de Aceite 
elaborado pelo SEBRAE e acordado entre as partes, à qual fará parte integrante deste 
termo. 
8.2. O Gestor do SEBRAE/TO será responsável pela execução e acompanhamento do 
objeto desta parceria. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9. O SEBRAE/TO não poderá utilizar indevidamente nome, marca, patente ou qualquer 
outra forma de propriedade intelectual do MUNICIPIO DE NAZARÉ ou empresas 
coligadas, sob pena de rescisão do presente instrumento, independente de perdas e 
danos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
10. O MUNICIPIO DE NAZARÉ compromete-se a: 
 

I. Não utilizar a marca SEBRAE ou qualquer material desenvolvido pelo SEBRAE para 
seus produtos e seus programas, assim como os dados dos clientes a que tenha 
acesso no decorrer das atividades inerentes a esta parceria, em ações fora do 
âmbito de atuação deste Instrumento; 
 

II. Tratar todas as informações a que tenha acesso em função desta parceria em 
caráter de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua 
divulgação verbal ou escrita; 
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III. Manter, por si, por seus prepostos e seus servidores e/ou contratados, irrestrito e 
total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos em decorrência desta 
parceria, sobretudo quanto à estratégia de atuação do SEBRAE; 

IV. manter as INFORMAÇÕES que receber do SEBRAE em segurança e sob sigilo, 
obrigando-se a tomar todas as medidas necessárias para impedir que sejam 
transferidas, reveladas, divulgadas ou utilizadas, sem autorização, a qualquer 
terceiro estranho a esta Parceria; 

V. divulgar as INFORMAÇÕES às Pessoas Autorizadas somente na estrita medida em 
que se fizer necessária tal divulgação, respondendo solidariamente com estes na 
hipótese de descumprimento; 

VI. não copiar, reproduzir, transferir ou usar indevidamente quaisquer INFORMAÇÕES 
do SEBRAE/TO para qualquer outra finalidade que não seja a promoção desta 
Parceria; 

VII. não utilizar, reter ou duplicar as INFORMAÇÕES que lhe forem fornecidas para 
criação de qualquer arquivo, lista ou banco de dados de sua utilização particular ou 
de quaisquer terceiros, exceto quando autorizada expressamente por escrito pelo 
SEBRAE/TO; 

VIII. não utilizar as INFORMAÇÕES de forma que possa configurar concorrência desleal 
com o SEBRAE/TO, tampouco explorá-las em outros negócios ou oportunidades 
comerciais, assim como promover ou participar no seu desenvolvimento, sem 
prévia e expressa autorização do SEBRAE/TO; 

IX. não modificar ou adulterar sem autorização as INFORMAÇÕES fornecidas pelo 
SEBRAE/TO, bem como a não subtrair ou adicionar qualquer elemento a essas 
INFORMAÇÕES;  

X. armazenar as INFORMAÇÕES físicas em ambiente com acesso físico controlado e 
restrito, por exemplo: gavetas ou armários com chaves; 

XI. armazenar e transmitir as INFORMAÇÕES digitais em ambiente seguro, com 
controle de acesso e mediante o uso de criptografia; 

XII. ler, cumprir e manter-se atualizada com as Políticas, Normas e Procedimentos do 
SEBRAE/TO, entregues e disponíveis para acesso no momento ou durante a 
parceria. 
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Rescindindo a qualquer momento, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, na ocorrência de: 

a)  Descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas pactuadas, 

responsabilidades e prazos estabelecidos; 

b)  Paralisação do objeto desta cooperação sem justa causa;  

c)  Reiteração de falhas na execução. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA ANTICORRUPÇÃO 
6. Os partícipes concordam que executarão as obrigações contidas neste convênio de 
forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE. 
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§2º Nenhum dos partícipes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem 
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tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, 
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 
forma que não relacionada a este convênio, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
§3º Os partícipes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os 
deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões 
comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas 
vigentes e as determinações deste convênio. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ASPECTOS FINANCEIROS 
7. O MUNICIPIO DE NAZARÉ, disponibilizará os recursos financeiros na quantia total de 
R$ 25.400,00 (Vinte e cinco mil e quatrocentos reais), diretamente ao SEBRAE/TO, 
correspondente à 50% cota-parte do valor total para realização desta feira, com 
participação de produtores rurais e empresários locais, valor este a ser pago em 3 (três) 
parcelas iguais mediante a emissão de nota fiscal, de cota-parte do valor total da 
participação dos 20 Empreendimentos (Barraqueiros e Empresas), a ser pago através de 
deposito/transferência no valor da parcela em conta corrente n°: 1348-X, Agência 1505-9, 
Banco do Brasil, que tem como favorecido o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequena Empresas do Estado do Tocantins – SEBRAE/TO, nos valores e datas abaixo: 
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III. Manter, por si, por seus prepostos e seus servidores e/ou contratados, irrestrito e 
total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos em decorrência desta 
parceria, sobretudo quanto à estratégia de atuação do SEBRAE; 

IV. manter as INFORMAÇÕES que receber do SEBRAE em segurança e sob sigilo, 
obrigando-se a tomar todas as medidas necessárias para impedir que sejam 
transferidas, reveladas, divulgadas ou utilizadas, sem autorização, a qualquer 
terceiro estranho a esta Parceria; 

V. divulgar as INFORMAÇÕES às Pessoas Autorizadas somente na estrita medida em 
que se fizer necessária tal divulgação, respondendo solidariamente com estes na 
hipótese de descumprimento; 

VI. não copiar, reproduzir, transferir ou usar indevidamente quaisquer INFORMAÇÕES 
do SEBRAE/TO para qualquer outra finalidade que não seja a promoção desta 
Parceria; 

VII. não utilizar, reter ou duplicar as INFORMAÇÕES que lhe forem fornecidas para 
criação de qualquer arquivo, lista ou banco de dados de sua utilização particular ou 
de quaisquer terceiros, exceto quando autorizada expressamente por escrito pelo 
SEBRAE/TO; 

VIII. não utilizar as INFORMAÇÕES de forma que possa configurar concorrência desleal 
com o SEBRAE/TO, tampouco explorá-las em outros negócios ou oportunidades 
comerciais, assim como promover ou participar no seu desenvolvimento, sem 
prévia e expressa autorização do SEBRAE/TO; 

IX. não modificar ou adulterar sem autorização as INFORMAÇÕES fornecidas pelo 
SEBRAE/TO, bem como a não subtrair ou adicionar qualquer elemento a essas 
INFORMAÇÕES;  

X. armazenar as INFORMAÇÕES físicas em ambiente com acesso físico controlado e 
restrito, por exemplo: gavetas ou armários com chaves; 

XI. armazenar e transmitir as INFORMAÇÕES digitais em ambiente seguro, com 
controle de acesso e mediante o uso de criptografia; 

XII. ler, cumprir e manter-se atualizada com as Políticas, Normas e Procedimentos do 
SEBRAE/TO, entregues e disponíveis para acesso no momento ou durante a 
parceria. 
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XIII. devolver ao SEBRAE/TO, ou a exclusivo critério deste, destruir, todas as 
INFORMAÇÕES que estejam em seu poder em até 48h (quarenta e oito horas), 
contados da data da solicitação e mediante envio de comprovação da 
devolução/destruição à critério do SEBRAE/TO; 

XIV. em caso de divulgação não autorizada de quaisquer INFORMAÇÕES, defender e 
fazer valer, em favor do SEBRAE/TO todos os direitos por este detido, decorrentes 
desta Parceria ou previstos em lei, a fim de compensá-la por quaisquer danos 
oriundos de tal divulgação; 

XV. informar imediatamente ao SEBRAE/TO o recebimento ou a divulgação por terceiro 
de quaisquer INFORMAÇÕES do SEBRAE/TO, além de qualquer falha, suspeita ou 
ameaça aos ativos do SEBRAE/TO, como por exemplo, mas não se limitando a 
informações, Recursos de TIC, ambientes físicos, imagem e reputação; 

XVI. informar imediatamente ao SEBRAE/TO qualquer violação a esta Parceria. 

§1º Excluem-se do compromisso de sigilo e confidencialidade aqui previsto as 
informações: (a) disponíveis ao público de outra forma que não pela divulgação das 
mesmas pelas Partes; (b) que comprovadamente já eram do conhecimento de uma ou 
de ambas as Partes antes de terem acesso às Informações em razão deste instrumento; 
(c) que o MUNICIPIO DE NAZARÉ, seus servidores, empregados e contratados sejam 
obrigados a divulgar, por ordem judicial ou por determinação de qualquer autoridade 
governamental, no exercício de seus poderes, hipótese em que a divulgação de 
informações independerá de autorização ou consentimento escrito do SEBRAE/TO, 
devendo o MUNICIPIO DE NAZARÉ comunicar prontamente ao SEBRAE/TO de tal 
ocorrência. 

§2º O MUNICIPIO DE NAZARÉ concorda que não deve se opor à cooperação ou 
empenho de esforços com o SEBRAE/TO para auxiliar na adoção das medidas judiciais 
competentes, sendo certo que nada poderá ser exigido ou solicitado ao MUNICIPIO DE 
NAZARÉ que não esteja dentro dos estritos limites legais. 

§3º As obrigações de sigilo e confidencialidade aqui assumidas permanecerão 
definitivamente em vigor, mesmo após o rompimento ou término, deste instrumento, 
seja por que motivo for. 

§4º A inobservância do disposto nesta cláusula acarretará sanções legais, por elas 
respondendo ao MUNICIPIO DE NAZARÉ e quem mais tiver dado causa à violação, 
conforme faculta a lei, no âmbito civil e criminal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 
11. Os partícipes comprometem-se a obter consentimento prévio e específico dos 
clientes, via termo expresso, com vistas à troca de dados e respectivo tratamento.  

§1º O Partícipe executor compromete-se a informar ao partícipe concedente 
qual a base legal que o permite realizar o tratamento de dados pessoais dos 
clientes. 

§2º O Partícipe executor deverá notificar o partícipe concedente sobre as 
reclamações e solicitações dos Titulares de Dados Pessoais utilizados no 
convênio, bem como tratar todos os Dados Pessoais como confidenciais.  

§3º Os partícipes deverão adotar medidas, ferramentas e tecnologias 
necessárias para garantir a segurança dos dados, principalmente ao realizar à 
transferência ou compartilhamento, e cumprir com suas obrigações legais. 

§4º Para que ocorra à troca de dados, o partícipe concedente deve informar ao 
partícipe executor a finalidade de uso dos dados pessoais e acordar os limites 
de tratamento conforme necessidade específica. 

§5º Os partícipes deverão manter registro das operações de tratamento de 
Dados Pessoais que realizar, bem como implementar medidas técnicas e 
organizacionais necessárias para proteger os dados contra a destruição, 
acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso 
não autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele físico ou lógico) 
utilizado por ela para o tratamento de Dados Pessoais sejam estruturados de 
forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de 
governança e aos princípios gerais previstos em Lei e às demais normas 
regulamentares aplicáveis.  

§6º Por fim, o SEBRAE não autoriza a usar, compartilhar ou comercializar 
quaisquer eventuais elementos de Dados, produtos ou subprodutos que se 
originem ou sejam criados a partir do tratamento de Dados estabelecido por 
este convênio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FORO 
12. Fica eleito o foro de Palmas - TO para todos e quaisquer procedimentos judiciais e 
extrajudiciais oriundos deste Convênio, renunciando-se a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
Por estarem de comum acordo, os Convenentes assinam este Instrumento em duas vias 
de igual teor e forma para um só efeito, na presença de duas testemunhas. 
 
 

Araguatins – TO, 30 de agosto de 2022. 
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Pelo SEBRAE TO: 
 
 
MOISÉS PINTO GOMES                                                    JARBAS LUIS MEURER 
Diretor Superintendente                                                  Diretor Técnico Interino 

 
 

Pelo MUNICIPIO DE NAZARÉ TOCANTINS: 
 
 

___________________________________________ 
CLAYTON PAULO RODRIGUES 

Prefeito Municipal de Nazaré/TO 
CNPJ: 00.766.691/0001-39 
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