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Decreto Municipal nº 208/2022.                             Nova Olinda/TO, 21 de setembro de 2022 

 
 

Dispõe sobre a DISPENSA DE LICITAÇÃO para a 

contratação da empresa ITASET  -  Instituto  Tocantinense  
de  Aprendizagem  e  Serviços Especializados em 
Trânsito Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
09.341.617/0001-45 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 575/2022  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022. 

 
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 ITASET  -  Instituto  Tocantinense  de  
Aprendizagem  e  Serviços Especializados em Trânsito Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
09.341.617/0001-45, com sede na quadra 204 Sul, rua NS: 02, nº 17 – Palmas/TO - Plano Diretor Sul 
- CEP: 77.020 - 502, Palmas/Tocantins, tendo como Gestor: DORIVAN RODRIGO MARQUES, 
brasileiro, casado, CPF: 359.396.801-00, com endereço comercial na quadra 204 Sul, rua NS: 02, nº 

17 – Palmas/TO, conforme documentação anexa, destinada a prestação de serviço especializada e 

credenciada no DENTRAN-TO para realização de curso complementar para Capacitação de 
condutores de veículos TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES, destinado aos motorista da frota 
própria do transporte escolar atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Nova 
Olinda/TO, conforme especificações e condições apresentadas no Termo de Referência necessários 
ao cumprimento do objeto. 
 

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 ITASET  -  Instituto  Tocantinense  
de  Aprendizagem  e  Serviços Especializados em Trânsito Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
09.341.617/0001-45, com sede na quadra 204 Sul, rua NS: 02, nº 17 – Palmas/TO - Plano Diretor Sul 
- CEP: 77.020 - 502, Palmas/Tocantins destinada ao fornecimento futuro de Tecidos diversos e malhas 
em geral destinada a prestação de serviço especializada e credenciada no DENTRAN-TO para 
realização de curso complementar para Capacitação de condutores de veículos TRANSPORTE 
COLETIVO DE ESCOLARES, destinado aos motorista da frota própria do transporte escolar 
atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação 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 
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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. 
 

REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE       CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 21 dias do mês de setembro de 2022, 201º da 

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

 
 
 

JESUS EVARISTO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

 


