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   PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 038/2022, de 20 de junho de 2022

“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para a
Contratação de empresa especializada visando a capacitação

de 02 (dois) servidores no curso de Controle interno e a
regulamentação, implantação dos procedimentos de Compras,

licitações e contratos para municípios e formação de
pregoeiros à ser realizado nos dias 27 à 30 de junho de 2022,

na cidade de Palmas.”

       O Prefeito Municipal de Carrasco Bonito/TO, Sr. Gilvan Bandeira
da Silva, no uso de suas atribuições legais, e, usando das disposições
contidas  na  Lei  Orgânica  Municipal  com respaldo  nas  disposições
contidas no inciso II do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

    CONSIDERANDO  o  que  de te rm ina  a  l eg i s l ação ,  a
discricionariedade da administração pública, e a atualização das leis
vigentes,  e  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito  –  TO
necessita  capacitar  seus  servidores  à  fim  de  atender  a  legislação
quanto  as  normas  de  administração,  principalmente  na  Lei  nº
14.133/21 (Nova Lei de Licitações) à qual estabelece normas gerais de
licitação  e  contratação  para  as  Administrações  Públicas  diretas,
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;

       CONSIDERANDO Orientação Normativa nº 18, de 1º de abril de
2009, a qual versa que “Contrata-se por inexigibilidade de licitação
com  fundamento  no  art.  25,  inc.  II,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,
conferencistas  para  ministrar  cursos  para  treinamento  e
aperfeiçoamento de pessoal, ou a inscrição em cursos abertos, desde
que  caracterizada  a  singularidade  do  objeto  e  verificado  tratar-se  de
notório especialista”;

       CONSIDERANDO que o valor orçado para o procedimento está
compatível  com  o  que  versa  o  Art.  25,  II,  da  Lei  8.666/93  e
atualizações posteriores;

       CONSIDERANDO o que dispõe a doutrina e as jurisprudências, a
inexigibilidade  de  licitação  se  configura  perfeitamente  no  caso
concreto;

       CONSIDERANDO o teor do parecer técnico jurídico constante dos
autos, opinando favorável à decretação de inexigibilidade de licitação
para a contratação ora pretendida pela administração;

     CONSIDERANDO  as  justificativas  da  Comissão  Permanente  de
Licitação quanto ao preço da contratação e das demais condições;

      CONSIDERANDO  a notória especialização da empresa a ser
contratada;

       DECRETA:

      Art. 1º -  A inexigibilidade de licitação para Contratação de
empresa especializada visando a capacitação de 02 (dois) servidores
no curso de Controle interno e a regulamentação, implantação dos
procedimentos de Compras, licitações e contratos para municípios e
formação de pregoeiros à ser realizado nos dias 27 à 30 de junho de
2022, na cidade de Palmas, em favor da empresa L.P.B. Covalo - ME,
CNPJ Nº 17.543.642/0001-30, situada à ACSV NE 12, AV JK, LOTE 24,
Sala 102, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, CEP: 77.006-044.

       Art. 2º DETERMINAR a publicação do presente decreto no Diário
Oficial do Município de Carrasco Bonito, Estado do Tocantins.

       Gabinete do Prefeito Municipal de Carrasco Bonito, Estado do
Tocantins, aos 20 dias do mês de junho de 2022.

GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 039/2022, DE 20 DE JUNHO 2022.

“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

        O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal GILVAN BANDEIRA
DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art.
62, inciso VI da Lei Orgânica do Município e especialmente nos termos
do art. 37, inciso V, da Constituição Federal e em conformidade com a
Lei de Estrutura Administrativa do Município em vigência.

       DECRETA:

       Art.  1°  -  F ica  exonerada  do  cargo  em  comissão  de
COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, lotada na Secretaria
Municipal de Assistência Social a Sra. SIMONE SOARES DA SILVA,
matrícula funcional n° 515.

      Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO
entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroagido ao
dia 01 de junho de 2022.

       REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE        CUMPRA-SE

       GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CARRASCO
BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 20 dias do mês de Junho do
ano de 2022.

GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 040/2022, DE 20 DE JUNHO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE
SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

       O Prefeito do Município de Carrasco Bonito, Estado do Tocantins,
Senhor GILVAN BANDEIRA DA SILVA no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei, em especial pelo Art. 62, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.

       CONSIDERANDO o disposto nos Arts. 29 e 30 da Constituição
Federativa do Brasil;

       CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 378/2022, de 22 de fevereiro
de 2022.

       DECRETA:

       Art.  1º  -  RESCINDIR  o  Contrato Temporário  do Servidor
EDUARDO MENDES DOS SANTOS,  matrícula  n°  849,  da  função de
ENGENHEIRO  CIVIL,  admitido  em  caráter  temporário,  atuando  na
Secretaria Municipal de Infra estrutura e Habitação de Carrasco Bonito,
Estado do Tocantins.

       Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com seus efeitos retroagidos ao dia 01 de junho de 2022, revogando-
se todas as disposições em contrário.

       REGISTRA-SE PUBLICA-SE E CUMPRA-SE

       GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARRASCO
BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 20 dias do mês de junho do
ano de 2022.

GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal
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