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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Antônio Luiz Bandeira Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 065/2021/GAB/PREF                  

LAJEADO/TO, 20 DE ABRIL DE 2021.

“Transfere Feriado Nacional de TIRADENTES (21 
de abril), para o dia 23 de abril de 2021 e, dá outras 
providências”.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de 
Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação vigente, em conformidade com a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica transferido para o dia 23 de abril de 2021(sexta-feira), 
o feriado nacional de Tiradentes (21 de abril).

Art. 2.º Recomenda a necessidade de manter intensificados o 
distanciamento social, com a finalidade de evitar possível quarentena e 
consequente isolamento de pessoas, tornando de primordial importância os 
cuidados quanto à circulação de pessoas na zona urbana e rural desta cidade, 
como medida para o combate à disseminação do novo Coronavírus COVID-19. 

Art. 3.º - Determina, que secretários e chefes de departamentos cuidem 
da preservação e o funcionamento dos serviços essenciais, nas respectivas áreas 
de competência, principalmente os serviços em atendimento em saúde pública 
e limpeza pública.

Art. 4º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos 20 
dias do mês de abril de 2021. 

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 615/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2021

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; Contração de empresa para 
prestação de serviço de mão de obra para execução de pintura nos prédios 
públicos: Prefeitura Municipal, Ginásio de Esportes, quiosque praça da Bíblia, 
quiosque praça da Setor Aurea, Garagem Municipal, e muro do Gabinete, 
conforme planilha elaborada pela equipe de engenharia. Em favor da empresa 
F.C. CONTRUÇOES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 36.566.588/0001-92, 
localizada na Av. Clemete Nunes, s/nº Qd. 03, Lote 01, Centro Lajeado –TO, 
CEP: 77645-000, neste aro representado pelo Sr. Francieldio da Conceição 
Rodrigues Pires, Empresário, Brasileiro, casado(divorciado), inscrito no CPF 
de nº 610.385.042-87, RG de nº 965561 SSP/TO, residente e domiciliado no 
endereço na Av. Clemente Nunes,s/nº, QD 03 Lote 01, Centro de Lajeado -TO 
, CEP 77645-000, pelo valor de R$ 7.350,00( Sete mil, trezentos e cinquenta 
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 132/2021

Publica-se 

Lajeado/TO, 20 de abril 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 552/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2021

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 
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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; Aquisição de 200 (Duzentas) 
unidades de (Lixeiras) Tambor Coletor de Lixo em Metal com Capacidade 
Média de 100 (Cem) Litros, com 02 (Dois) Pegadores Laterais, sendo 1 (Um) 
de cada lado, com base em Tubo Redondo, e chapa 14 (Catorze), com Base 
Reforçada e medindo 1,20 (Um metro e vinte centímetros de altura), para 
serem instaladaseEm Espaços Públicos no Município de Lajedo –To. Em favor 
da Empresa:  José Bento Alves Martins 36120499172, inscrito no CNPJ de N° 
17.094.486/0001-77, localizada na rua Mestre Elpídio nº07, Centro de Dueré – 
TO, CEP 77.485-000, pelo valor de R$ 31.800,00(trinta e um mil e oitocentos 
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. 

Publica-se 

Lajeado/TO, 20 de abril 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 617/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 134/2021

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 de prestação de serviços de 
obras de pintura predial dos órgãos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, 
em favor da empresa JOSE BENTO ALVES MARTINS 36120499172, Pessoa 
Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 17.094.486/0001-77, com sede localizada 
QD.712 Sul Alameda 4 SN QI 03 LT 02/ Plano Diretor Sul CEP 77022-430 
Palmas -Tocantins.

Pelo valor de R$ 5.257,29(cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais 
e vinte e nove 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 
nº134/2021.

Publica-se 

Lajeado/TO, 20 de abril 2021.

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde
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