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DECRETO MUNICIPAL N° 037/2023                             Nova Olinda – TO 06 de fevereiro de 2023 
 

Dispõe sobre a contratação de empresa para prestação de Serviços 
com dedetização através do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

095/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023. 
 
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 GENIVALDO RESPLANDE DE ARAÚJO LTDA pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.329.815/0001-03, com nome fantasia ÁGUIA 
EMPREENDIMENTOS com endereço à Quadra ARNE 41 Alameda 3, S/Nº, Lote 17, CS 02, QI 05 
Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-358, PALMAS – TO, tendo como seu representante legal o Sr. 
GENIVALDO RESPLANDE DE ARAÚJO, inscrito no CPF nº 010.280.331-50 e RG nº 674.562-

SSP/TO, para prestação de serviços com dedetização nas áreas internas e externas nas unidades 

escolares municipais e dependências da Secretaria Municipal Educação através do Fundo Municipal 
de Educação de Nova Olinda – TO, conforme especificações, condições apresentadas no Termo de 
Refência necessários ao cumprimento do objeto em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. 
 
Considerando que o serviço tem como objetivo manter as unidades administrativas livres de animais 
peçonhentos, os quais tornam o ambiente de trabalho insalubre e proporcionam a transmissão de 
doenças. As pragas que infestam os prédios administrativos e educacionais são diversas, dentre elas 
podemos citar: baratas, escorpiões, cupins, ratos, formigas, pulgas e afins. O principal problema da 
presença desses animais é que são agentes disseminadores mecânicos e/ou biológicos de doenças 
infecto contagiosas causadas por protozoários, vírus, bactérias e outros microrganismos, além de 
prejudicarem as condições dos ambientes de trabalho. Assim, este serviço é de grande importância, 
sendo necessárias limpezas do forro de todos os departamentos e dedetização das dependências 
educacionais e administrativas, promovendo assim um ambiente limpo e sem perigo de afetar a saúde 
dos servidores e comunidade em geral que necessitam dos serviços públicos, uma vez que, tem-se 
registrado indícios de insetos e roedores. 
 
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 GENIVALDO RESPLANDE DE ARAÚJO 
LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.329.815/0001-03, com nome 
fantasia ÁGUIA EMPREENDIMENTOS com endereço à Quadra ARNE 41 Alameda 3, S/Nº, Lote 17, 
CS 02, QI 05 Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-358, PALMAS – TO para prestação de Serviços com 
dedetização nas áreas internas e externas nas unidades escolares municipais e dependências da 
Secretaria Municipal Educação através do Fundo Municipal de Educação de Nova Olinda – TO, 
conforme especificações, condições apresentadas no Termo de Referência necessários ao 
cumprimento do objeto em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art.2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
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contrário. 
 

REGISTRE-SE,                       PUBLIQUE-SE E           CUMPRA-SE. 
 
 

Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2023, 201º da 

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

 

 

 

JESUS EVARISTO CARDOSO 

-Prefeito Municipal-  
 

 

 
 

 


