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ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº46/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2022

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 contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 
de serviço de assessoria técnica na gestão das políticas de saúde, hospedagem 
do sistema E-SUS AB em nuvens e cessão de uso de sistema de monitoramento 
dos indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil e produtividade da 
Atenção Primária à Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde de Lajeado- TO, 
em favor da empresa, SMART ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, Pessoa 
Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 36.248.271/0001-08, com sede localizada 
Av Claudionor Cunha Milhomem S/N Quadra 03 A Lote 09 / Jardim Planalto/
Formoso do Araguaia-Tocantins.

Será pago o valor mensal de R$ 4.650,00(quatro mil e seiscentos e 
cinquenta), perfazendo o valor global de R$ 46.500,00(quarenta e seis mil e 
quinhentos 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 e Decreto nº 10.922 de 
30 de dezembro de 2021. A Dispensa de Licitação nº 04/2022.

Publica-se.

Lajeado/TO, 19 de janeiro 2022.

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde 

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2022

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: Capacitação de 
06 (seis) motorista do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, EM 
FAVOR DA EMPRESA/FORNECEDOR SENAT SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM DO TRASPORTE, inscrito no CNPJ sob o nº 
73.471.963/0116-96, Endereço: ROD TO 050, S/N, Plano Diretor Sul, CEP: 
77.020-179, Palmas - TO. Pelo valor total de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 
cinquenta reais). Pago conforme os serviços prestados.

Consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 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 n° 14.133/2021 e Decreto n° 10.922 de 
30 de dezembro de 2021. A Dispensa de Licitação n° 005/2022.

Publica-se. 

Lajeado-TO, 21 de Janeiro de 2022.

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1181/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2022

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.
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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 Contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de coleta, tratamento, transporte e destinação de Resíduos de serviços 
de Saúde –RSS (Lixo Hospitalar) produzidos nas UBS-Unidades de Saúde do 
município de Lajeado-TO., em favor da empresa R E R EMPREENDIMENTOS 
E SERVIÇOS, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº01.195.098/0001-42, 
com sede localizada, Rua 24 S/Nº, Rio Maria-PA CEP:86.530-000.

Será pago o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), perfazendo 
o valor global de R$ 24.000,00 (vinte quatro 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 e Decreto nº 10.922 de 
30 de dezembro de 2021. A Dispensa de Licitação nº06/2021.

Publica-se.

Lajeado/TO, 14 de janeiro 2022.

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde 
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