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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 025/2021/GAB/PREF                 

LAJEADO/TO, 11 DE FEVEIRO DE 2021.

“Suspende ponto facultativo nas repartições públicas 
municipais da Administração Direta, nos dias 15, 16 e 17 
de fevereiro de 2021, e dá providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferida 
pela Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO   a necessidade da adoção de providências 
objetivando mitigar a propagação da Covid-19, 

CONSIDERANDO que a adoção dos pontos facultativos 
correspondentes aos dias de carnaval e da quarta-feira de cinzas teria o potencial 
de incentivar a aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, no 
sentido inverso do preconizado pelas orientações e nos protocolos sanitários 
positivados por recomendação das autoridades de saúde,

D E C R E T A:

Art. 1º. A suspensão de ponto facultativo nas repartições públicas 
municipais da Administração Direta, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021, 
relativos ao carnaval, e no dia 17 de fevereiro de 2021, referente à quarta-feira 
de cinzas no Município de Lajeado.

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre –se, publique – se e cumpra – se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2021. 

 
ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 190/2021

DECISÃO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Trata-se de procedimento instaurado visando à contratação de 
Consta nos autos o parecer jurídico e manifestação favorável do 

controle interno e comissão de licitação acerca da possibilidade de referida 
contratação.

JUSTIFICATIVA DA INDICAÇÃO

Diante disso, determinei fosse contratada a Empresa XP 
CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL, inscrita no 
CNPJ sob nº 35.113.040/0001-24, representada por seu sócio e contador Sr. 
ADRIANO FERNANDES DA SILVA, portador da Carteira de Identidade 
Profissional nº 1.730/0 CRC-TO, CPF nº 869.820.601-87, RG nº1.701.918 SSP/
DF,  para oferecer proposta de execução dos serviços, tendo em vista a notória 
especialização dos referidos profissionais e suas experiências comprovadas no 
assessoramento e consultoria contábil em administração pública à prefeituras 
municipais do estado do Tocantins.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE

A inexigibilidade de licitação tem como fundamento o inciso II do 
Art. 25, c/c incisos III do art. 13, ambos da Lei Federal de Licitações 8.666/93 
e suas alterações posteriores e, ainda fundamentada nos §1º e §2º do art. 25 do 
Decreto Lei nº 9.295/46.

A pretensa contratada apresentou proposta de preços, acompanhada 
dos currículos títulos de capacitações e especializações.

Além disso, a interessada apresentou ainda vários atestados de 
capacidade técnica, os quais dão conta que já exerceram assessoria pública 
municipal para vários municípios e câmaras municipais, fato que a habilitam 
tecnicamente, restando comprovado a notória especialização nessa área. 

Portanto, fica evidente a capacitação técnica da Empresa através 
de seus sócios, que integram a sociedade supracitada, pois detém notória 
especialização no assunto, fato que a habilita a ser contratada,  além de suas 
sócias serem da confiança do subscritor.   

JUSTIFICATIVA DE PREÇO

No que tange ao preço, as propostas apresentadas pela interessada 
estão fixadas em valores praticados em outros municípios do Estado do Tocantins 
e abaixo da tabela de preço do CRC, conforme documento anexo. 

Município: valor total de R$ 130.000.00 (cento e trinta mil reais), 
para um contrato de 12 (doze) meses, em 13 (treze) parcelas no importe de R$ 
10.000,00 (dez mil reais).

Fundo Municipal de Educação: valor total de R$ 58.500,00 (cinquenta 
e oito mil e quinhentos reais), para um contrato de 12 (doze) meses, em 13 (treze) 
parcelas no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Fundo Municipal de Saúde: valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e 
cinco mil reais), para um contrato de 12 (doze) meses, em 13 (treze) parcelas 
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Fundo Municipal de Assistência Social: valor total de R$ 39.000,00 
(trinta e nove mil reais), para um contrato de 12 (doze) meses, em 13 (treze) 
parcelas no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E RAZÃO DA ESCOLHA

E mais, a contratação da empresa XP CONTABILIDADE PÚBLICA 
E ASSESSORIA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob nº 35.113.040/0001-24 
é mais benéfica ao Município, pois o escritório através de 02 (dois) contadores 
dará todo o suporte necessário sem mais despesas ao ente público, conforme 
atestado pelo Controle Interno.

Ante o exposto, considerando o que aqui foi exposto quanto à 
possibilidade da contratação via inexigibilidade de licitação, ainda, levando-
se em consideração o preço cobrado pela empresa, ADJUDICO o objeto à 
Empresa XP CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ sob nº 35.113.040/0001-24, para prestar os serviços técnicos 
profissionais especializados de contabilidade de Classificação e escrituração dos 
atos e fatos contábeis ocorridos de acordo com as normas vigentes; apuração 
de balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2021, bem como apresentação 
dos mesmos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins por meio do 
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil – SICAP/
CONTÁBIL; elaboração e apresentação da prestação de contas de ordenador de 
despesa e prestação de contas anuais consolidadas por meio do Sistema Integrado 
de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil – SICAP/CONTÁBIL; 
elaboração e transmissão dos Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão 
Fiscal, para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal e as determinações da 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN; transmissão das Contas Anuais à Secretaria 
do Tesouro Nacional - STN; demais atividades relacionadas ao desempenho da 
função, e HOMOLOGO o processo de inexigibilidade nº 002/2021, determinando 
que a setor competente proceda sua imediata contratação.

Lajeado/TO, 22 de janeiro de 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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