
                                                                             

 

 

 

 

 

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

CNPJ: 00.001.602/0001-63 

Decreto Municipal nº 038/2023.                           Nova Olinda/TO, 06 de fevereiro de 2023 

 
Dispõe sobre a prestação de serviço em reparação e manutenção de 
computadores e equipamentos periféricos, suporte técnico e outros 
serviços em tecnologia da informação atendendo as atividades 
administrativas das Secretarias Municipais junto a Prefeitura Municipal 
de Nova Olinda/TO, através do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
089/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023. 

 
  O Prefeito Municipal de Nova Olinda, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista os dispositivos contidos no artigo 75 da Lei n. º 14/133, de 01 de 
abril de 2021, e, 
 

  Considerando que o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabelece a 
obrigatoriedade     de realização de procedimento licitatório para contratações feitas pelo 
Poder Público; 
 
Considerando que este órgão preza pelo cumprimento das determinações dos órgãos 
de controle externo; 
 
Considerando que como rege a Lei 14.133/2021 em seu artigo 1º, as contrataçõe 
públicas são obrigadas a seguir normas gerais de licitações, posto isso, e diante da 
necessidade da contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de mão 
de obra na prestação de serviços com manutenção de computadores, equipamentos 
periféricos, suporte em geral dentre outros de tecnologia da informação é imprescindível 
aos departamentos administrativos da Prefeitura e Fundo Municipal de Assistência Social 
de Nova Olinda, para suprir às necessidades internas, bem como para dar atendimento, 
de forma satisfatória, às constantes demandas dos setores/gabinetes dessa unidade 
gestora, na obtenção de resolver demandas para o desenvolvimento das atividades 
diárias. Os serviços propostos têm natureza continuada, sendo necessária a realização 
de procedimento licitatório.  
A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos serviços 
contratados a custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos 
governamentais. 
O Termo de Referência terá por finalidade estabelecer as características e especificações 
mínimas do objeto. A entrega dos serviços deverá ser de acordo com as especificações 
contidas no termo de referência, obedecidos aos prazos e demais condições necessárias 
à perfeita execução do contrato. 
Justifica-se ainda para atender eventuais necessidades de execução nos serviço de 
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática.  
Considerando a Grande demanda de solicitações de tais serviços, onde visa a 
manutenção e preservação do patrimônio público e garantindo a agilidade, eficiência e 
segurança de usuários e servidores, e pela inexistência de servidores em número 
suficiente para atendimento das demandas. 
Considerando que mediante a determinação de tramitação do procedimento, fora 
realizado processo amplo com diversificação de metodologia para fins de auferir preços 
no mercado, especialmente com levantamento de preços no Banco de Preços Público. 
Assevera-se que fora considerado o art. 23 da lei n. 14.133/2021. 
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Considerando que a respectiva pesquisa fora concluída nos seguintes termos: “Procedida 

a cotação de preço, foram identificadas mais de 03 (três) fornecedoras e, 

consequentemente, seus valores. A ampla pesquisa de preços, com o mesmo objeto de 

especificação até inferior, encontrou-se vários valores com uma média consideravelmente 

superior aos dois menores preços obtidos. Por oportuno, informa que fora desconsiderada 

o cálculo para se obter a média e preços e destacou-se o menor preço obtido, considerando 

que obviamente a média representaria valor acima do menor preço encontrado e a 

recomendação é que neste caso, sendo possível a contratação com o menor preços, seja 

afastada qualquer outra figura que possa implicar em elevação deste preço. Assim, temos: 

ELUIS PEREIRA DA COSTA – ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 05.053.716/0001-70, no valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 

Considerando ainda que em cumprimento do despacho inicial o procedimento recebeu 

manifestação financeira favorável, inclusive registrando a rubrica orçamentária pertinente 

a suportar a respectiva despesa. 

Considerando manifestação do agente de contratação destacando a regularidade fiscal 

pela empresa vencedora do processo de cotação, cumprindo a exigência elencada no art. 

63, II e III da lie n. 14.133/2.021, bem como, pela regularidade do processo de contratação 

e sua possibilidade; 

Considerando o amplo e detalhado parecer jurídico, com destaque para a possibilidade 

de utilização do novo diploma legal considerando o art. 176, município com população 

inferior a 20.000 habitantes, que prevê a prorrogação de exigência tecnológica e da 

efetivação de servidor na função de agente de contratação, sendo permissivo para o 

aproveitamento de equipe ou agente com capacitação técnica; 

Considerando manifestação jurídica favorável à instrução dos autos objetivando a 

contratação direta do aludido objeto, mediante dispensa de licitação lastreada no art. 75, II 

da lei n. 14.133/2.021 (atualizado pelo Decreto Federal nº 11.317 de 30 de dezembro de 

2022) c/c Decreto de Regulamentação n. 008/2022; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Decretar a Dispensa de Licitação para contratação da empresa para atender 

a demanda das Secretarias Municipais e Fundos Municipais do município, mediante 

contratação direta da empresa ELUIS PEREIRA DA COSTA – ME pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.053.716/0001-70, com nome fantasia 

MULTI SOFT INFORMÁTICA com endereço à Avenida Duque de Caxias, Nº 1188, 

centro – Nova Olinda - TO, CEP: 77.790-000, tendo como seu representante o Srº. 

ELUIS PEREIRA DA COSTA, inscrito no CPF nº 966.326.401-25 e RG nº 254652 2º via 

SSP-TO, residente e domiciliado na Avenida Goiás, Nº 1260, centro – Nova Olinda - 

TO, CEP: 77.790-000, considerando o valor unitário por item com fulcro no Art. 75, II da Lei 

n. 14.133/2021 (atualizado pelo Decreto Federal nº 11.317 de 30 de dezembro de 2022) 

c/c Decreto Municipal nº 008/2022.  

 
Art. 2º - A contratação que se refere o artigo anterior deverá ser precedida de 

instrumento contratual, sendo parte integrante deste, observando as exigências 
elencadas na Lei n. 14.133/2021. 
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE       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 

 


