
                                                                             
 

 

 

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

CNPJ: 00.001.602/0001-63 

Decreto Municipal nº 05/2022.                                Nova Olinda/TO, 11 de janeiro de 2022 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022   
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 

 
Dispõe sobre a DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação da 

empresa VALE SOLUÇÕES EM GESTÃO pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o 11.175.340/0001-70 para prestação 

de serviços especializados em plataforma WEB. 
 

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 e Art. 24 inciso II, Lei Complementar 123/2006 (com as devidas alterações) e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

Considerando que a contratação da empresa VALE SOLUÇÕES EM GESTÃO pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.175.340/0001-70, com endereço à 
RUA REGENTE FEIJÓ 78 SALA 203, ZONA 03 CEP: 87.050.230 – MARINGÁ/PR, neste ato 
representada por MEIRE LEINE COLAUTO DE OLIVEIRA CPF: 010.202.539-83, RG Nº 
8.601.352-5 SSP/PR,  Residente e domiciliada na Rua Fernandes Vieira, 1099, Apto 201, 
Zona 02, CEP: 87010-340 na cidade de Marigá – PR, para prestação de serviços especializado 

para fornecimento de licença de uso e reformulação do WEB site da Prefeitura Municipal e Manutenção 
técnica e Hospedagem do Site, Contas de e-mails Oficiais e Diário Oficial com Assinatura A1 e 
Aplicativo próprio para Prefeitura Municipal de Nova Olinda pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações e condições descritivos e planilhas apresentadas no Termo de Refência necessários 
ao cumprimento do objeto em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. 
 

Considerando que a comunidade do município de Nova Olinda/TO, necessita continuamente 
dos serviços como um direito dos cidadãos e um dever dos órgãos públicos, onde a Lei Federal LAI – 
Lei de Acesso a Informação nº 12.527 – promulgada em 18 de novembro de 2011,  regulamentada 
pelo Decreto Federal nº 7.724 de 16 de maio de 2012 e Decreto Municipal nº 023 de 15 de julho de 
2015 PREVÊ a transparência do governo e divulgação de informações de caráter público com clareza, 
transparência e facilidade em tempo real para as pessoas. 
A interrupção da disponibilização destes serviços tecnológicos especializados impossibilita a 
prestação dos respectivos serviços públicos aos contribuintes, gerando perdas e prejuízos ao 
município.. 
 

Considerando o Parecer Jurídico da Procuradoria e Parecer Técnico da Controladoria do 
município de Nova Olinda/TO manifestando-se favoravelmente à contratação direta da empresa para 
execução do objeto por Dispensa de licitação através dos dispositivos legais acima já qualificado. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Dispensar a licitação para a contratação da empresa VALE SOLUÇÕES EM 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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GESTÃO LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.175.340/0001-
70, com endereço à PRAÇA REGENTE FEIJÓ 78 SALA 203, ZONA 03 CEP: 87.050.230 – 
MARINGÁ/PR para prestação de serviços especializado para fornecimento de licença de uso e 

reformulação do WEB site da Prefeitura Municipal e Manutenção técnica e Hospedagem do Site, 
Contas de e-mails Oficiais e Diário Oficial com Assinatura A1 e Aplicativo próprio para Prefeitura 
Municipal de Nova Olinda pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições 
descritivos e planilhas apresentadas no Termo de Refência necessários ao cumprimento do objeto em 
atendimento a Secretaria Municipal de Administração. 
 

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 11 dias do mês de janeiro de 2022, 201º da 

Independência, 134º da República e 34º do Estado 

 
 
 

JESUS EVARISTO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 


