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ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 495/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 82/2022

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;  

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ATUAÇÃO 
RECONHECIDA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO-
TO, em favor da empresa: APL POUSADA E RESTAURANTE EIRELI, com 
CNPJ nº 22.908.580/0001-52, com sede na Rua Enedino Gomes s/n , Centro 
de Lajeado-TO. Neste ato representada pela senhora Andeli Pereira Lopes, 
brasileira, empresária, portadora do RG:973.396 2ª via SSP/TO, inscrito no CPF 
n° 020.436.151-65, empresária, residente e domiciliada na Rua Enedino Gomes 
s/n, Centro de Lajeado-TO, CEP:77.645.000.

Consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 e parágrafo 
único da já citada lei, para fins de eficácia.

DO VALOR: O valor total é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 
quinhentos reais) que será pago conforme prestação de serviço mediante a 
emissão de Nota Fiscal.

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 82/2022.

Publica-se. 

Lajeado-TO, 25  julho de 2022.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2022

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 empresa especializada em prestação de 
serviços no conserto e configuração da placa PABX conecta (placa ramal), 
e deslocamento técnico para atender as demandas do Fundo Municipal de 
Saúde do município de Lajeado-To, em favor da empresa EDNALDO LEAS 
GODINHO, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.346.087/0001-72, 
com sede localizada QD.103 Norte Rua Pedestre NO 9 Alameda 03 nº09 Plano 
Diretor Norte CEP 77001-034 Palmas -Tocantins.

Pelo valor de R$ 4.980,00(quatro mil novecentos e oitenta 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 
nº83/2022.

Publica-se 

Lajeado/TO, 26 de julho 2022.

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde

ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2022

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;
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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 Aquisição de persianas verticais, incluindo fornecimento 
e instalação para atender as necessidades dos prédios vinculados ao Fundo 
Municipal de Saúde de Lajeado-TO. Em favor da Empresa L P DA SILVA, 
Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 11.819.795/0001-80 com sede 
localizada, q 812 sul alameda 4, SN sala 05 lotes 23, CEP 77.023-136, plano 
diretor sul, Palmas-TO.

Será pago o valor Total de R$ 47.406,78 (quarenta e sete mil e 
quatrocentos e seis reais e setenta e oito 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 14.133/2021e Decretos nº 10.922, de 30 de 
dezembro de 2021. A dispensa de licitação nº 84/2022.

Publica-se. 

Lajeado/TO, 27de julho 2022

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde

ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 529/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 85/2022

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 e Decreto Nº 10.922, de 
30 de dezembro de 2021, Dispõe Sobre a Atualização dos Valores Estabelecidos 
na Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

DO OBJETO: Prestação de serviço para realização de evento esportivo 
“corrida de kart” a ser realizado no dia 20 de agosto de 2022, na Avenida 
Justiniano Monteiro em Lajeado-TO, conforme descrições a seguir:

DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE
Suporte Técnico-Mecânico SV 3
Aluguel Ap. de Cronometragem UN 1
Diretor de prova e Comissários UN 3
Troféus (30centímetros) UN 25
Caixas de águas mineral e Gelo UN 15
Carro de Som SV 1
Locutor SV 1
Taxa de Alvara da Federação UN 1
Frete Caminhão - Estrutura UN 1
Telas de Isolamento UN 1
Pintura de Pista e Pneu UN 1
DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO SUL TOCANTINENSE DE 
KART-ASTK, inscrita no CNPJ nº 27.061.599/0001-20, localizada na AV. 
Jucelino Kubistchek nº 213, QD 20, LT,12 R- Centro -Formoso do Araguaia 
-TO. CEP: 77.470-000, neste ato pelo Sr. Cleiton de Sousa Lima, inscrito no CPF 
nº.854689321-72, RG nº 243-553-2ª via SSP/TO, consoante ao estabelecido nos 
incisos de I a VIII do art. 72 e parágrafo único da já citada lei, para fins de eficácia.

DO VALOR: O valor total dessa Dispensa Licitação é total R$ 
26.950,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) que será pago conforme 
execução do serviço e mediante a solicitação e ordem de compras da Secretaria 
solicitante e emissão de nota fiscal.

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. 85/2022.           

                                                              
Publica-se.  

Lajeado -TO, 27 de julho de 2022.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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