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ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 659/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 183/2021

Consta do processo administrativo os elementos necessários para a 
caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; solicitação 
de abertura de processo visando aquisições contendo planilha orçamentária; 
justificativa e fundamentação da comissão de licitação para que o processo seja 
através de dispensa de licitação; orçamentos com respectivos ofícios solicitando 
as cotações; autorização da dispensa; manifestação do setor de finanças quanto a 
existência de recursos para arcar com as despesas; parecer jurídico opinando pela 
legalidade da contratação via dispensa de licitação e parecer do controle  interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle 
Interno preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 
ao disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações;  

AUTORIZO a contratação do objeto: Contratação de empresa 
especializada em reforma para realização dos serviços de manutenção, pintura 
e reparos em geral, do Prédio do Centro de Referência da Assistência Social - 
CRAS, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e material 
necessário para a execução da obra, em favor da empresa JOSE BENTO ALVES 
MARTINS 36120499172, inscrito no CNPJ de nº 17.094.486/0001-77, com 
endereço na Rua Mestre Elpidio, Nº 07, Centro, Duere –TO, CEP: 77485-000, 
pelo valor de R$ 48.926,85 (quarenta e oito mil e novecentos e vinte e seis reais 
e oitenta e cinco centavos). Consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII do 
art. 72 e parágrafo único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A Dispensa de Licitação 
nº 183/2021

Publica-se 

Lajeado/TO, 25 de agosto 2021.

_______________________________________
LEVI LOPES GOMES

Secretário Municipal de Assistência Social

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 866/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 184/2021

Consta do processo administrativo os elementos necessários para 
a caracterização do objeto como: solicitação do setor competente; solicitação 
de abertura de processo visando aquisições contendo planilha orçamentária; 
justificativa e fundamentação da comissão de licitação para que o processo seja 
através de dispensa de licitação; orçamentos com respectivos ofícios solicitando 
as cotações; autorização da dispensa; manifestação do setor de finanças quanto a 
existência de recursos para arcar com as despesas; parecer jurídico opinando pela 
legalidade da contratação via dispensa de licitação e parecer do controle interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle 
Interno preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 
ao disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações;

AUTORIZO a contratação do objeto: a contratação de empresa 
especializada em  prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
fornecimento e substituição de peças de freezers e refrigeradores, se  faz 
necessária e imprescindíveis estes serviços para o funcionamento em condições 
satisfatórias, assim como para a conservação da vida útil dos equipamentos 
contemplados nas rotinas de manutenção e de acordo com as normas técnicas 
vigentes, ou seja, manter o bom funcionamento dos equipamentos distribuídos 
em todos os setores dos programas sociais vinculados ao Fundo Municipal De 
Assistência Social De Lajeado - TO, deste município, em favor da empresa SO 
FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO EIRELI, inscrito 
no CNPJ 17.305.540/0001-86, localizada na Rua Dr. Franklin Sayao, Quadra F, 
Lote 05, Nº 269, Bairro Canaa, Miracema - TO, CEP: 77.650-000, pelo valor de 
R$ 7.000,00 (sete mil reais), consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII 
do art. 72 e parágrafo único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A Dispensa de Licitação 
nº 184/2021.

Publica-se 

Lajeado/TO, 26 de agosto 2021.

_______________________________________
LEVI LOPES GOMES
GESTOR DO FMAS
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