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ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 740/2022

Estabelece normas regulamentares sobre o procedi-
mento administrativo de apuração de infrações ad-
ministrativas

O PREFEITO DE PARAÍSO DO TOCANTINS, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 42, inciso IV, da Lei Or-
gânica do Município e tendo em vista o disposto nos
artigos 159 Lei nº. 1.634, de 10 de fevereiro de 2011,

DECRETA

Art. 1º. Será dos Secretários Municipais a competência
para instaurar os procedimentos e processos adminis-
trativos disciplinar destinado a apurar responsabilida-
de:

I - De servidor por infração praticada no exercício de
suas atribuições ou que tenha relação com as atribui-
ções do cargo em que se encontre investido:

II – Instaurar e constituir comissões para apurar infra-
ções administrativas cometidas por licitantes e contra-
tados deste Município.

Art. 2. O procedimento disciplinar será conduzido por
comissão composta de três servidores estáveis desig-
nados por ato do Secretário Municipal, que indicará,
dentre eles, o seu presidente.

§ 1º O presidente do procedimento disciplinar, no caso do
processo administrativo disciplinar, deverá ser ocupante de
cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.

§ 2º A Comissão terá como secretário servidor designado
pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de
seus membros.

§ 3º Não poderá participar de comissão de sindicância
ou de processo administrativo disciplinar, cônjuge, compa-
nheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

§ 4º As comissões de procedimento disciplinar poderão ser
designadas em caráter permanente ou apenas para apura-
ção de determinados fatos.

Art. 3º Cabe ao Secretário Municipal designar os membros
da Comissão de Sanção de Empresas para os trâmites ad-
ministrativos do processo. ´

§ 1º A Comissão será nomeada por portaria, sendo com-
posta por no mínimo 03 (três) membros do Órgão ao qual
a licitação/contrato for vinculada. § 2º No ato formal da no-
meação estará previsto qual membro será o Presidente. §
3º Serão impedidos de participar das comissões servidores
que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenham mantido relação
jurídica com licitantes ou contratados envolvidos. § 4º Con-
figurado o impedimento previsto no § 3º, deverá ser desig-
nado membro substituto que possua qualificação equiva-
lente à do substituído.

Art. 4º Compete à Comissão de Sanção de Empresas: I -
autuar, instruir e conduzir os processos administrativos que
visem à apuração de atos infracionais às normas legais em
matéria de licitação e contratos administrativos de que pos-
sam resultar a aplicação das sanções; II - diligenciar junto
às Unidades para a obtenção de elementos e informações
necessárias ao bom andamento dos trabalhos; III - promo-
ver investigações e diligências necessárias, exercendo su-
as atividades com independência e imparcialidade, asse-
gurado o sigilo imprescindível à elucidação do fato ou exi-
gido pelo interesse da Administração Pública Municipal; IV
- requisitar documentos e/ou informações necessárias ao
pleno esclarecimento dos fatos, os quais não poderão ser
sonegados, sob pena de responsabilidade pessoal; e V -
emitir relatório final.

Art. 5º A abertura de Processo Administrativo de Sanção
de Empresas deverá ser solicitada, preferencialmente pelo
ordenador da despesa a qual a licitação ou contrato for vin-
culado, sempre que verificar descumprimento das cláusu-
las contratuais ou cometimento de atos que visem fraudar
os objetivos de licitação.

Art. 6º A abertura de Processo Administrativo dependerá de
instrução prévia, elaborada pelo Órgão requisitante, con-
tendo: I - Ofício do requerente com solicitação de abertura
de Processo Administrativo, contendo: a) identificação do
Licitante ou Contratado; b) o relato da conduta irregular,
destacando a(s) cláusula(s) do instrumento convocatório
ou do contrato infringida(s); a infração cometida; o inadim-
plemento contratual; ou a irregularidade em licitação; c) os

JORNAL OFICIAL
Paraíso do Tocantins

Quarta-feira, 18 de Maio de 2022 • ANO II | N° 314

paraisodotocantins.diarioeletronico.org 3 Assinado Digitalmente



motivos que justificam a incidência de penalidade adminis-
trativa; d) número do edital, do contrato/ata de registro de
preços, termo aditivo e nota de empenho; e) indicação de
2 (dois) servidores para compor a Comissão. II - Cópia dos
seguintes documentos: a) edital com projeto básico/termo
de referência; b) contrato e seus aditivos contendo toda
e qualquer alteração; c) autorização de fornecimento; e d)
notificação para empresa e resposta (se houver). III - Re-
latório Técnico com informações detalhadas sobre: a) a in-
fração; b) os prejuízos causados ao município de André da
Rocha; e c) a demonstração da culpabilidade da empre-
sa com documentos comprobatórios. IV - Parecer Jurídico
sobre a viabilidade de abertura de Processo Administrati-
vo, indicando às possíveis cláusulas editalícias e/ou con-
tratuais infringidas. § 1º Fica resguardada à Comissão de
Sanção de Empresas a possibilidade de exigência de ou-
tros documentos que considerar pertinente à deflagração
do processo. § 2º A deflagração do Processo Administrati-
vo dependerá da instrução encaminhada com todas as pe-
ças exigidas.

Art. 7º O Processo Administrativo será instaurado pelo Se-
cretário Municipal da pasta vinculada à licitação/contrato,
por meio de portaria publicada no Site Oficial do Município,
devendo conter: I - identificação da empresa; II - identifica-
ção do processo original da licitação/contrato, que suposta-
mente teve suas regras e/ou cláusulas descumpridas pelos
licitantes ou contratados; III - a menção às disposições le-
gais aplicáveis ao procedimento para apuração de respon-
sabilidade; IV - a designação da Comissão de servidores
que irá conduzir o procedimento; e V - o prazo para a con-
clusão dos trabalhos da Comissão.

Art. 8º O licitante ou contratado deverá ser notificado dos
despachos, decisões ou atos que lhe facultem oportunida-
de de manifestação nos autos ou lhe imponham deveres,
restrições ou sanções; bem como das decisões sobre
quaisquer pretensões por ele formuladas. § 1º Em regra, a
notificação far-se-á pelo correio eletrônico, pessoal ou por
carta registrada com Aviso de Recebimento - AR. § 2º Far-
se-á notificação por edital, publicado no Diário Oficial Ele-
trônico do Município, quando ignorado, incerto ou inacessí-
vel o lugar em que o licitante ou contratado se encontrar,

ou quando frustrada a notificação de que trata o § 1º, deste
artigo.

Art. 9º Os atos do processo devem ser realizados em dias
úteis, no horário normal de funcionamento do órgão admi-
nistrativo.

Art. 10. Os prazos serão sempre contados em dias úteis,
interrompendo-se nos sábados, domingos e feriados.

Art. 11. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do iní-
cio e incluir-se-á o do vencimento. § 1º Os prazos fluirão a
partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da notifi-
cação. § 2º Considerar-se-á prorrogado o prazo, até o pri-
meiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em sábado,
domingo ou feriado, ou dia em que não houver expediente
no órgão da Administração Pública Municipal responsável
pelo procedimento ou este for encerrado antes da hora nor-
mal.

Art. 12. O procedimento administrativo deverá estar con-
cluído em até 60 (sessenta) dias da sua instauração, salvo
imposição de circunstâncias excepcionais. Parágrafo úni-
co. A excepcionalidade a que se refere o caput deste artigo
deverá ser justificada pela Comissão responsável pelo pro-
cedimento à autoridade competente, em até 5 (cinco) dias
antes à expiração do prazo.

Art. 13. Instaurado o processo, o licitante ou contratado se-
rá notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação no caso
de possível aplicação das sanções de multa, advertência,
suspensão temporária ou impedimento de licitar, e 10 (dez)
dias úteis caso existam fortes indícios para possível aplica-
ção da sanção de declaração de inidoneidade, conforme o
§ 3º, art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993. § 1º A notificação
deverá conter: I - identificação do licitante ou contratado; II
- finalidade da notificação; III - prazo e local para apresen-
tação da defesa; IV - a necessidade de o intimado atender
à notificação; V - indicação dos fatos e fundamentos legais
pertinentes; VI - a informação da continuidade do processo
independentemente da manifestação do licitante ou contra-
tado; e VII - a sanção a ser aplicada e sua gradação, nos
termos da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Lei nº
14.133/21. § 2º As notificações serão nulas quando feitas
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sem a observância das prescrições legais, mas a resposta
do licitante ou contratado supre sua irregularidade.

Art. 14. O licitante ou contratado poderá juntar documentos
e pareceres, bem como aduzir alegações referentes à ma-
téria objeto do processo. § 1º Os elementos probatórios de-
verão ser considerados na motivação do relatório e da de-
cisão. § 2º Somente poderão ser recusadas, mediante de-
cisão fundamentada, as provas ou providências propostas
pelo licitante ou contratado quando sejam ilícitas, imperti-
nentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 15. Ao licitante ou contratado incumbirá provar os fatos
e situações alegados, sem prejuízo da autoridade proces-
sante averiguar as situações indispensáveis à elucidação
do caso e imprescindíveis à formação do seu convenci-
mento. § 1º O Presidente da Comissão poderá denegar
pedidos considerados impertinentes, meramente pro-
telatórios ou de nenhum interesse para o esclareci-
mento dos fatos. § 2º Será indeferido o pedido de prova
pericial, quando a comprovação do fato independer de
conhecimento especial de perito.

Art. 16. Findada a instrução, em estrita observância aos
preceitos do contraditório e da ampla defesa, ao final,
seguir-se-á o relatório, peça informativa e opinativa, que
deverá conter o resumo do procedimento e conclusão fun-
damentada da Comissão pela aplicação de sanções admi-
nistrativas aos licitantes ou contratados ou arquivamento
do processo. § 1º O Secretário Municipal, após receber
o processo encaminhado pela Comissão, encaminhará o
mesmo a Assessoria Jurídica que solicitou a abertura do
processo, para emissão de parecer jurídico quanto à legali-
dade e respeito aos trâmites processuais e ao princípio do
contraditório e da ampla defesa devendo devolver o pro-
cesso no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. § 2º O pro-
cesso retornará ao Secretário Municipal para a decisão de
mérito, após a análise dos autos.

Art. 17. Após a decisão, o extrato deverá ser publicado no
Site Oficial do Município, contendo: I - nome ou razão social
do licitante ou contratado e número de inscrição no Cadas-
tro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF; II - número do processo admi-
nistrativo; III - as justificativas e fundamentação legal; IV -
número da licitação/contrato; e V - sanção aplicada, com os

respectivos prazos de impedimento. Parágrafo único. Após
proferida a decisão caberá recurso de acordo com o artigo
22 deste Decreto.

Art. 18. Aos contratados que descumprirem total ou parci-
almente os contratos celebrados com a Administração Pú-
blica Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando
frustrar os objetivos da licitação, após o devido processo le-
gal e segundo a natureza, a gravidade da falta e a relevân-
cia do interesse público atingido, respeitados os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, serão aplicadas
as seguintes sanções: I - advertência: comunicação formal
ao licitante ou contratado, advertindo sobre o descumpri-
mento de cláusulas contratuais e outras obrigações assu-
midas, e, conforme o caso, em que se confere prazo para
a adoção das medidas corretivas cabíveis; II - multa: con-
forme previsto no instrumento convocatório e/ou no contra-
to; III - suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 2 (dois) anos; e IV - declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública, enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação pe-
rante a Administração Pública Municipal, que será conce-
dida sempre que o contratado/licitante ressarcir a Adminis-
tração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. §
1º O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será
descontado do valor da garantia prestada, retido dos paga-
mentos devidos pela Administração Pública ou cobrado ju-
dicialmente, sendo corrigido monetariamente, de conformi-
dade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até
a data do efetivo recolhimento. § 2º A pena de multa pode-
rá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
restritivas de direitos constantes deste Decreto. § 3º A con-
tagem do período de atraso na execução dos ajustes será
realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do en-
cerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigação.

Art. 19. A suspensão temporária impedirá o fornecedor/
prestador de serviços de licitar e contratar com a Adminis-
tração Pública Municipal pelos seguintes prazos: I - 6 (seis)
meses, nos casos de: a) aplicação de duas penas de ad-
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vertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o forne-
cedor/prestador de serviços tenha adotado as medidas cor-
retivas no prazo determinado pela Administração; e b) al-
teração da quantidade ou qualidade da mercadoria forne-
cida. II - 12 (doze) meses, nos casos de: a) retardamento
imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parce-
las ou do fornecimento de bens. III - 24 (vinte e quatro) me-
ses, nos casos de: a) entregar como verdadeira, mercado-
ria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; b) pa-
ralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens
sem justa fundamentação e prévia comunicação à Adminis-
tração; c) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de
licitação no âmbito da Administração Pública; ou d) sofrer
condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude
fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

Art. 20. Também será aplicada a sanção de impedimento,
ao licitante ou contratado, na modalidade pregão, quando
for convocado dentro do prazo de validade de sua propos-
ta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresen-
tar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. § 1º A penalidade
não poderá ser superior a 5 (cinco) anos, sendo descreden-
ciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores/prestador
de serviços, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato, e das demais cominações legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come-
tida .

Art. 21. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar
e contratar com a Administração Pública, o licitante ou con-
tratado que: I - não regularizar a inadimplência contratual
nos prazos do artigo 19, deste Decreto; ou II - demonstrar
não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

Art. 22. É facultado ao licitante ou contratado interpor re-
curso contra a aplicação das sanções de advertência, sus-
pensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. Pará-

grafo único. O recurso será dirigido ao Secretário Municipal
de Administração o qual poderá reconsiderar sua decisão
inicial.

Art. 23. Do ato que ensejar a penalidade de declaração
de inidoneidade cabe pedido de reconsideração ao Prefeito
Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis contado da noti-
ficação do ato. Parágrafo único. O recurso será dirigido ao
Prefeito Municipal, encaminhado por intermédio do Secre-
tário Municipal de Administração.

Art. 24. Após o término do prazo para interposição de recur-
so administrativo, o extrato da decisão final deverá ser pu-
blicado no site Oficial do Município, contendo: I - nome ou
razão social licitante ou contratado e número de inscri-
ção no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; II - número
do processo administrativo; III - as justificativas e fun-
damentação legal; IV - número licitação/contrato; e V -
sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedi-
mento.

Art. 25. A Administração Pública Municipal deverá rescindir
imediatamente unilateralmente os contratos com as pesso-
as físicas ou jurídicas penalizadas com as sanções previs-
tas nos incisos III e IV, do art. 18 e art. 20, deste Decreto.
Parágrafo único. A rescisão de que trata o caput deste arti-
go deverá ser efetivada no prazo de até 90 (noventa) dias
da publicação da sanção quando a paralisação do forneci-
mento de bens ou da prestação de serviços, objeto da con-
tratação, puder gerar prejuízos para a Administração Públi-
ca Municipal.

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Gabinete do prefeito do Município de Paraíso do Tocantins/
TO., aos dezessete (17) dias do mês de maio (05) do ano
de dois mil e vinte e dois (2022).

CELSO SOARES RÊGO MORAIS

Prefeito Municipal
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 039/2021

Aos 10 dias do mês de MAIO do ano de 2022 na sede da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins, localizada na
Avenida Transbrasiliana nº. 335 – CEP: 77.600-000 em Paraíso/TO, através da Secretaria Municipal de Administra-
ção e Finanças, inscrita no CNPJ sob o nº 17.890.763/0001-58, neste ato representada pelo (a) Gestor (a) Ingrid Lima
Rebelo, inscrito no CPF nº 710.726.321-87 e portador da CI- RG nº 349.835 SSP/TO, e a Pregoeira Cristina Sardinha
Wanderley, inscrita no CPF nº 867.506.661-97, e portadora da CI- RG nº 273.651 SSP/TO, em conformidade com os
resultados do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 039/2021, PROCESSO nº 1603/2021, devi-
damente adjudicado e homologado RESOLVE, nos termos das Leis Federais nº. 8.666/1.993 e 10.520/2.002, bem como
no Decreto Municipal nº 389/2009 e Decreto Municipal nº 260/2016, REGISTRAR OS PREÇOS para CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA A CEN-
TRAL DE ATENDIMENTO E PAÇO, tendo os preços sido ofertados pela licitante, cuja proposta de preços foi classificada
como segue:

EMPRESA: GOODPRINT DISTRIBUIDORA E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 06.143.261/0001-47

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 590, CEP: 77.600-000, CENTRO, PARAÍSO DO TOCANTINS - TO

TELEFONE: (63) 3602 - 2550

E MAIL:

LOTE - 01

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
QTD DE
EQUIPAM.

Franquia
Mensal

Total
Anual

UND
Valor unitário
por página
R$

Valor total
R$

01
Fornecimento de Impressões/ Cópias no
Equipamento (Monocromática) - Tipo I

50 1.500 900.000 Serv. R$ 0,17
R$
153.000,00

02
Fornecimento de Impressões/Cópias no
Equipamento (Colorida) - Tipo II

4 500 24.000 Serv. R$ 2,00
R$
48.000,00

LOTE - 02

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
QTD DE
EQUIPAMENTOS

UND.
VALOR
UNIT. R$

VALOR TO-
TAL R$

VALOR
ANUAL R$

01
Fornecimento de Scanner de mesa -
Equipamento Tipo III

13 Serv. R$ 450,00 R$ 5.850,00
R$
70.200,00

TOTAL ESTIMADO: R$ 271.200,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos reais).

1. CONDIÇÕES GERAIS

JORNAL OFICIAL
Paraíso do Tocantins

Quarta-feira, 18 de Maio de 2022 • ANO II | N° 314

paraisodotocantins.diarioeletronico.org 7 Assinado Digitalmente



1.1. Prazo de validade dos preços registrados

a) O prazo de validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.

1.2. Condições para Contratação

a) O(s) licitante(s) vencedor (es) e registrado(s), quando convocado(s), terá(ao) o prazo de até de 02 (dois) dias para assi-
nar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez,
desde que ocorra motivo justificado.

1.3. Condições de Pagamento

a) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, subsequentes à data de recebimento da nota Fiscal/Fatura;

b) O Setor Financeiro reserva-se do direito de solicitar impreterivelmente a qualquer momento, todas as certidões negati-
vas que comprovem a regularidade fiscal da contratada.

1.4. Das Assinaturas

Assinam a presente Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços, a(s) empresa(s) abaixo discriminada, através de
seu representante legal, juntamente com o Gestor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Ge-
renciadora da Ata.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS - em Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 10 dias
do mês MAIO de 2022.

CRISTINA SARDINHA WANDERLEY

Pregoeira

INGRID LIMA REBELO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

GOODPRINT DISTRIBUIDORA E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 06.143.261/0001-47

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO Nº 396/2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS PÚBLICOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS,
no uso de suas atribuições e considerando que foram re-
alizados todos os procedimentos relativos à TOMADA DE
PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE 57 FOSSAS
SÉPTICAS EM RESIDÊNCIAS NO CONJUNTO HABITA-
CIONAL PARAÍSO FELIZ 01, cuja descrição detalhada
consta do processo licitatório, conforme julgamento da Co-
missão Permanente de Licitação.

RESOLVE:

ADJUDICAR o objeto da Tomada de Preços nº 003/2022,
em favor da empresa:

- M J DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI Inscrita
no CNPJ Nº 14.298.666/0001-82

HOMOLOGAR o procedimento licitatório, vez que foram
observadas as determinações contidas na Lei 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações.

Paraiso do Tocantins, 13 dias do mês de maio de 2022.

Ubiratan Carvalho Fonseca

Sec. Mun. de Infraestrutura, Serviços Públicos e

Implementos Agrícolas
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E HABITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022/FMAS

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 775/
2022, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75
da Lei 14.133/2021, e Parecer Jurídico Favorável nº. 228/
2022, a favor da empresa J. RIBEIRO DA SILVA- ME,
CNPJ n° 01.505.855/0001-37, localizada na Rua: BER-
NARDINO MACIEL, n° 2120, Centro, nesta cidade, no valor
de R$ 54.000,00 (Cinco e quatro mil reais), destinados a
Constitui peça integrante e inseparável do respectivo pro-
cedimento de dispensa de licitação, visando viabilizar a
Contratação de empresa especializada no fornecimen-
to de urnas mortuárias, serviços de traslado, tanato-
praxia e fornecimento de Roupas Mortuarias, tudo em
conformidade com os documentos que instruem este Pro-
cesso n.º 775/2022.

Face ao disposto no do art. 72, Parágrafo Único da lei
nº 14.133/21, determino que seja divulgado e mantido a
disposição do público em sitio eletrônico oficial.

Fundo Municipal de Assistência Social de Paraíso do To-
cantins, 18 de Maio de 2022.

Maria Hilma Oliveira Mascarenhas

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
06/2022/FMDCA

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 771/
2022, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº.
8.666/93, e Parecer Jurídico Favorável nº246/2022, a favor
PRIME SYSTEM TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ nº
12.356.161/0001-00, Av: Castelo Branco Qd 08, Lote 13 E
14A, Centro de Paraíso do Tocantins -TO, no valor total de
R$ 1.798,80 (Um mil setecentos e noventa e oito reais e
oitenta centavos), Contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviço de fornecimento de internet
via fibra óptica para atender a demanda do Projeto Aco-
lher, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente de Paraíso do Tocantins – TO, tudo em con-

formidade com os documentos que instruem este Processo
n.º 771/2022.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93 submeto o
ato à autoridade superior para ratificação e devida publici-
dade.

Paraíso do Tocantins, 18 de maio de 2022.

Maria Hilma Oliveira Mascarenhas

Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Ado-
lescente

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 016/2022/SIC

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUS-
TRIA E COMÉRCIO

CONTRATADA: LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI

CNPJ nº 17.930.584/0001-85

OBJETO: Aquisição de material de expediente, material de
processamento de dados, aparelhos e equipamentos para
comunicação e equipamentos e processamentos de dados,
conforme especificação e quantidades através da Secreta-
ria Municipal de Industria e Comercio, conforme especifica-
ções detalhadas no Termo de Referência – Anexo do Pro-
cesso nº 633/2022.

BASE LEGAL: Fundamento Legal o inciso II do artigo
24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores, Proposta da CONTRATA-
DA, Justificativa da CONTRATANTE e Ato de Dispensa
de Licitação nº 011/2022, de 13 de maio de 2022, da Se-
cretaria Municipal de Indústria e Comércio.

VIGÊNCIA: A vigência deste contrato será de 12 (doze)
meses a partir de sua assinatura.

VALOR: R$ 17.119,50 (dezessete mil, cento e dezenove
reais e cinquenta centavos)

FUNCIONAL: 04.122.0026.2076

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30/ 44.90.52

FONTE: 15000000000000
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PROCESSO: 633/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS PÚBLICOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO DE Nº 012/2022

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
ESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS

CONTRATADA: CONSTRUTORA J C MENEZES LTDA

CNPJ 16.422.169/0001-70

OBJETO: Construção de Calçadas ao redor do Estádio de
Futebol “Pereirão”, através da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura, Serviços Públicos e Implementos Agrícolas.

VIGÊNCIA: O mesmo terá vigência de 30 (trinta) dias, a
partir de sua assinatura.

VALOR: O valor total deste contrato está estimado em R$
38.257,63 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete re-
ais e sessenta e três centavos).

BASE LEGAL: Fundamento Legal o inciso II do artigo
75 e demais disposições estabelecidas pela Lei Federal
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com suas alterações
posteriores, Proposta da CONTRATADA, Justificativa
da CONTRATANTE e Autorização para Contratação Di-
reta nº 28/2022, de 05 de maio de 2022, da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Imple-
mentos Agrícolas.

FUNCIONAL: 15.452.0029.2217

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51

FONTE: 15000000

PROCESSO: 558/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
CULTURA E TURISMO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2022

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 11/2022

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, CULTURA E TURISMO

CONTRATADA: JOSÉ ABEDINAGO NOBRE EIRELI –
ME
CNPJ Nº: 08.508.378/0001-02

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato para Lo-
cação de Estrutura. Som, Tendas, Climatizadores e outros
Serviços, Destinados a servir a Secretaria de Meio Ambien-
te Cultura e Turismo

VALOR: O valor total deste contrato está estimado em R$
695.690,00 (seiscentos e noventa e cinco mil seiscentos e
noventa reais)

VIGÊNCIA: O mesmo terá vigência de 12 (doze) meses,
contada a partir da data de sua assinatura.

BASE LEGAL: O presente contrato decorre da Adjudica-
ção na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, re-
gulamentada pelo Decreto Municipal nº. 389 de 19 de junho
de 2009 e nº 260/2016, de 16 de março de 2016, e subsi-
diariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21 de junho
de 1993, Lei Complementar nº 033, 14 de junho de 2011,
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 128/
2008, originando a Ata de Registro de Preços nº 011/2022,
tudo constante do processo administrativo protocolado e
autuado nesta Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocan-
tins sob nº 436/2021, relativo ao Pregão Presencial (SRP)
nº 009/2021, do tipo Menor Preço por Item, que passa a fa-
zer parte integrante deste instrumento, independentemente
de transcrição, e Instrução Normativa SADFI nº 001 de 15
de janeiro de 2018.

DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA

NATUREZA DA
DESPESA

FONTE

23.695.0022.2482 33.90.39 150000

23.695.0022.2390 33.90.39 150000

23.695.0022.2422 33.90.39 150000

04.122.0026.2076 33.90.39 150000

13.392.0013.20113 33.90.39 150000

PROCESSO: 808/2022
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