
                                                                             

 

 

 

Avenida Goiás 1284 – Centro Nova Olinda-TO 
CEP: 77.790-000- Fone(63)3452-1408 

CNPJ: 00.001.602/0001-63 

DECRETO ADMINISTRATIVO N° 156/2022                          Nova Oinda/TO, 08 de junho de 2022.    
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 397/2022 , 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2022 

 
Dispõe sobre a DISPENSA DE LICITAÇÃO para a 
contratação da empresa GONÇALVES & BORGES LTDA - 
ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.813.730/00001-50. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA – TO, Estado do Tocantins, JESUS EVARISTO 
CARDOSO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto pelo art. 
65, I, c/c art. 105, II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Nova Olinda/TO e com suporte no art. 
37, XXI e art. 173, § 1º, II, da CF/1988 e art. 24, inciso I e II, da Lei nº 8.666/93. Considerando o 
disposto no art. 37, XXI e 173, § 1º, II, da CF/1988, e consignados no texto legal nos dizeres do art. 
37, XXI, na expressão “ressalvados os casos especificados na legislação” fundamentado no artigo 
regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 24 inciso II com alterações posteriores, 
conforme Art. 1º do Decreto nº 9.412/2018 que atualiza os valores nos incisos I e II do caput do Art. 
23 da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 (com as devidas alterações) e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

Considerando que a contratação da empresa GONÇALVES & BORGES LTDA - ME pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.813.730/00001-50, com endereço à Avenida 
Bernardo Sayão, nº 326, Chácara 69-B, CEP: 77.818.340 Araguaína - TO, neste ato representada por 
LEILA GONÇALVES BORGES CPF: 466.896.991-53 e RG Nº 27.433 SSP - TO, conforme 
CONTRATO SOCIAL, destinados a prestação de serviços de Hotelaria nos dias 11 e 12 de junho 2022 
destinados a hospedagem dos cantores e respectivos integrantes da Banda musical na realizarão dos 
shows em comemoração ao 42º Aniversário da cidade de Nova Olinda - TO de manutenção as 
atividades cívicas e culturais junto ao Gabinete do Prefeito junto a Prefeitura Municipal de Nova Olinda 
– TO, conforme especificações e condições constante no termo de Referência. 
 

Considerando que a comunidade do município de Nova Olinda/TO, necessita continuamente 
dos serviços tendo em vista, a justificativa que é para o melhor atendimento à das atividades 
administrativas e da comunidade em geral. 
 

Considerando o Parecer Jurídico da Procuradoria e Parecer Técnico do Controle Interno do 
município de Nova Olinda/TO manifestando-se favoravelmente à contratação direta da empresa para 
execução do objeto por dispensa de licitação pela regulamentação acima já qualificado. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Dispensar a licitação para a contratação da empresa GONÇALVES & BORGES LTDA 
- ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.813.730/00001-50, com endereço 

à Avenida Bernardo Sayão, nº 326, Chácara 69-B, CEP: 77.818.340 Araguaína - TO, destinados a 

prestação de serviços de Hotelaria nos dias 11 e 12 de junho 2022 destinados a hospedagem dos 
cantores e respectivos integrantes da Banda musical na realizarão dos shows em comemoração ao 
42º Aniversário da cidade de Nova Olinda - TO de manutenção as atividades cívicas e culturais junto 
ao Gabinete do Prefeito junto a Prefeitura Municipal de Nova Olinda – TO, especialmente em função 
do disposto no art. 23, inciso I e II, da Lei nº 8.666/93 acompanhados das alterações vigentes e art. 
37, XXI da CF/88.  
 

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



                                                                             

 

 

 

Avenida Goiás 1284 – Centro Nova Olinda-TO 
CEP: 77.790-000- Fone(63)3452-1408 

CNPJ: 00.001.602/0001-63 

 
REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE       CUMPRA-SE. 

 
 

 

Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 08 dias do mês de junho de 2022, 201º da 

Independência, 134º da República e 34º do Estado do Tocantins 

 
 
 
 
 

JESUS EVARISTO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

 
 


