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quinta-feira, 23 de junho de 2022

Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins-TO

Edição 396/2022

legal da despesa prevista em lei, aprovando a mesma,
independente de licitação.
Miracema do Tocantins - TO, 02 de junho de 2022.
Maria Selma Tavares de Abreu Medeiros
Secretária Municipal de Administração

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
COMPETENTE
Processo de Aluguel de Imóvel n° 887/2022

Do Objeto: Constitui o objeto deste processo de despesa, na
modalidade de Contratação Direta por “DISPENSA”, Locação de
imóvel residencial para sede do Conselho Tutelar, conforme
especiﬁcações constantes no termo de referência juntado aos
autos.

Da Contratada: WILMAR PEREIRA DA COSTA, brasileiro,
casado, CPF: 147.169.251-53 RG: 578.628, SSP – TO, residente
e domiciliada na Rua Bela Vista nº 494 , centro - Miracema do
Tocantins – TO.
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa
no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por 12 (doze),
sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago mensal, em nome
da empresa contratada citada acima.
Da Justiﬁcativa: Justiﬁca-se a presente contratação de
Locação de Imóvel Urbano, como objetivo de instalar a sede do
Conselho Tutelar, Tendo em vista que o Conselho Tutelar é um
órgão essencial ao Sistema de Garantia de Direitos, responsável
por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos
adolescentes, concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de Junho de
1990, para garantir proteção de toda a criança e adolescentes
do Brasil. Conforme Resolução nº 170/2014, a sede do conselho
Tutelar proporciona um espaço físico com instalações que
permitam o atendimento adequado ao desempenho das
atribuições e competências dos conselheiros e o acolhimento
digno ao público

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº890/2022 TOMADA DE PREÇO
Nº004/2022

Contrato nº. 032/2022, firmado em 23/06/2022 entre a
Prefeitura Municipal de Miracema -TO CNPJ
nº02.070.357/0001-71, e a empresa CHS CONSTRUÇÕES E
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ
nº 69.377.604/0001-58 b) Objeto: Contratação de Empresa
para Revitalização. Endereço: Trav João Rodrigues n° 703,
Miracema – TO, para atender a demanda da Secretaria
Municipal de Administração; c) Fundamento Legal: Lei
8.666/93; d) Processo administrativo: 890/2022 e Tomada de
Preços: 004/2022; f) Vigência: Os serviços contratados deverão
ser concluídos dentro do prazo de 06 (seis) meses, contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviços, o prazo de
vigência do contrato será de 10 (dez meses) contados a partir
da assinatura g) Dotação Orçamentária:
10.38.04.122.0052.1.231 consignada(s) no(s)
projeto(s)/atividade 4.4.90.51, natureza(s) da despesa e
fonte(s) 1500 e 1700; h) Valor Global: R$638.647,44
(seiscentos e trinta e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais
e quarenta e quatro centavos) Signatários: Camila Fernandes
de Araújo E CHS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Do Fundamento Legal: A presente aquisição encontra
fundamentação legal nas Leis: 8.666/93 e demais leis
pertinentes.
Em vista das justiﬁcativas e fundamentações
elencadas, levando-se em consideração os valores e a previsão
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