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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº244/2021
Miranorte-TO, 22 de junho de 2021

“Decreta a dispensa de procedimento licitatório para 
aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas 
do gabinete do prefeito e secretarias de: administração, 
finanças, infraestrutura; cultura, juventude e turismo; 
esporte; meio ambiente, neste Município dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as regras 
e princípios que disciplinam a administração pública impostos pelo artigo 37 e 
seus incisos da Constituição da República:

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de materiais de 
limpeza diversos para proporcionar a manutenção das secretarias e seus órgãos, 
mantendo-os limpos e higienizados, proporcionando, assim, maior conforto 
e segurança de acordo com as especificações e quantidades constantes nas 
solicitações;

CONSIDERANDO, as normas insculpidas no o art. 24, I, da Lei 
8666/93, que permitem a dispensa de licitação.

CONSIDERANDO de acordo as diretrizes do TCU, no caso de 
dispensa e inexigibilidade deverá ser obedecida à coleta de preços, que por 
analogia deve obedecer ao procedimento usado na modalidade convite que exige 
no mínimo três licitantes, neste caso, três propostas;

CONSIDERANDO que a empresa PAZ E SILVEIRA LTDA-ME 
apresentou o menor valor, sendo que o mesmo atende a razoabilidade dos preços 
contratado, demonstrando ser os valores razoáveis, adequado e compatível e 
proporcional ao custo do serviço.

DECRETA:
Art. 1º - A dispensa de procedimento licitatório para contratação de 

PAZ E SILVEIRA LTDA-ME inscrita no CNPJ sob nº 28.325.347/0001-23, 
Contratação de empresa para “Decreta a dispensa de procedimento licitatório 
para aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do gabinete 
do prefeito e secretarias de: administração, finanças, infraestrutura; cultura, 
juventude e turismo; esporte; meio ambiente, neste Município., bem como em 
atendimento a norma permissiva insculpida no art. 24, I da Lei 8666/93.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 22 dias do 
mês de junho de 2021.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº245/2021
Miranorte-TO, 22 de junho de 2021            

“Decreta a dispensa de procedimento licitatório para 
prestação de serviços com fornecimento e instalação de 
forno em PVC nos vestiários do estádio zizão, junto a 
secretaria municipal de esportes deste Município e dá 
outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as regras 
e princípios que disciplinam a administração pública impostos pelo artigo 37 e 
seus incisos da Constituição da República:

CONSIDERANDO a necessidade de uma empresa especializada para 
fazer instalação de forro PVC nos vestiários do estádio de futebol zizão, devido 
a problemas de infiltração, proveniente do período chuvoso que passamos, os 
forros que tinham foram danificados e por isso precisa da substituição, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte deste Município;

CONSIDERANDO, as normas insculpidas no o art. 24, I, da Lei 
8666/93, que permitem a dispensa de licitação.

CONSIDERANDO de acordo as diretrizes do TCU, no caso de 
dispensa e inexigibilidade deverá ser obedecida à coleta de preços, que por 
analogia deve obedecer ao procedimento usado na modalidade convite que exige 
no mínimo três licitantes, neste caso, três propostas;

CONSIDERANDO que a empresa FRANCISCO DAS CHAGAS 
FERREIRA 64425959191 apresentou o menor valor, sendo que o mesmo atende 
a razoabilidade dos preços contratado, demonstrando ser os valores razoáveis, 
adequado e compatível e proporcional ao custo do serviço.

DECRETA:
Art. 1º - A dispensa de procedimento licitatório para contratação de 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 64425959191 inscrita no CNPJ sob 
nº 26.927.783/0001-47, Contratação de empresa para “Decreta a dispensa de 
procedimento licitatório para prestação de serviços com fornecimento e instalação 
de forro em PVC nos vestiários do estádio zizão, junto a secretaria municipal 
de esportes deste Município.., bem como em atendimento a norma permissiva 
insculpida no art. 24, I da Lei 8666/93.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 22 dias do 
mês de junho de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº246/2021
Miranorte-TO, 22 de junho de 2021

“Decreta a dispensa de procedimento licitatório para 
Contratação de empresa para prestação de serviços 
referentes à pós-produção cinematográfica de vídeos e 
programas e televisão, alimentação do site e das redes 
sociais deste Município e dá outras providências”.
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O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as regras 
e princípios que disciplinam a administração pública impostos pelo artigo 37 e 
seus incisos da Constituição da República:

CONSIDERANDO que a contratação da empresa prestadora de 
serviços de publicidade é necessária, para que a Prefeitura possa dar maior 
visibilidade de suas ações à população Miranortense.

CONSIDERANDO as normas insculpidas no o art. 24, I, da Lei 
8666/93, que permitem a dispensa de licitação.

CONSIDERANDO de acordo as diretrizes do TCU, no caso de 
dispensa e inexigibilidade deverá ser obedecida à coleta de preços, que por 
analogia deve obedecer ao procedimento usado na modalidade convite que exige 
no mínimo três licitantes, neste caso, três propostas;

CONSIDERANDO que a empresa Michelly Maciel Uchoa 
03453312147 apresentou o menor valor, sendo que o mesmo atende a 
razoabilidade dos preços contratado, demonstrando ser os valores razoáveis, 
adequado e compatível e proporcional ao custo do serviço.

DECRETA:
Art. 1º - A dispensa de procedimento licitatório para contratação de 

Michelly Maciel Uchoa 03453312147 inscrita no CNPJ sob nº 37.714.278/000130, 
Contratação de empresa para prestação de serviços referentes à pós-produção 
cinematográfica de vídeos e programas e televisão, alimentação do site e das 
redes sociais deste Município, publicações de matérias e eventos para período 
de janeiro a junho de 2021, bem como em atendimento a norma permissiva 
insculpida no art. 24, I da Lei 8666/93.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 22 dias do 
mês de junho de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA N°058/2021
 Miranorte-TO, 22 de junho de 2021

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e conforme 
a Lei Municipal nº503/2021 de 08 de fevereiro de 2021.

Considerando o desempenho e a produtividade na execução das 
atividades funcionais atribuídas por servidores em questão, frente à demanda 
dos serviços no setor de lotação dos mesmos.

RESOLVE:
Art. 1º - nos termos do Art. 25º da Lei Municipal nº503/2021 de 08 

de fevereiro de 2021, conceder a partir da competência: julho/2021, Gratificação 
ao servidor, conforme especificado abaixo:

NOME CARGO VALOR

Kassandra Costa Paulino Fiscal de Saúde 250,00

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições ao contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos  22 dias  do 
mês de junho de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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