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ATOS DO PODER EXECUTIVO

 DECRETO Nº 07/2022

Tupirama - TO, 10 de janeiro de 2022

“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para a 
contratação de consultoria e assessoria jurídica”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o contido no processo administrativo 001/2022;

CONSIDERANDO que o Município de Tupirama/TO não dispõe de 
procuradoria jurídica;

CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 04 do Conselho Federal 
da OAB;

CONSIDERANDO o teor dos julgados emanados do Supremo 
Tribunal Federal, HC 86198 e RE 466705 – Sepúlveda da Pertence e AP 348 
– Eros Grau. 

CONSIDERANDO as razões exaradas nos Pareceres Jurídicos 
contidos processo administrativo 001/2022;

CONSIDERANDO que o que dispõe os artigos 13 e 25 da Lei 
8666/93, que possibilita a decretação de inexigibilidade para a contratação de 
serviços de notória especialização destinados a consultoria e assessoria jurídica 
para o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.  

CONSIDERANDO a possibilidade de inexigibilidade de licitação 
prevista no inciso V do art. 13, e do inciso II e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CONSIDERANDO a notória especialização da Dra. Loyanna Caroline 

Lima Leão Vieira, advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seção 
do Estado do Tocantins sob o n° 5.215, na área pública municipal, além de possuir 
título de Pós graduação em Direito, área de concentração “Gestão do Judiciária”, 
pela Faculdade Educacional da Lapa – FAEL; Capacitada em Direito Público, 
pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT;

CONSIDERANDO o teor da RECOMENDAÇÃO Nº 36, DE 14 DE 
JUNHO DE 2016 do CNMP;

CONSIDERANDO que o valor dos serviços é tabelado pela OAB/TO;

CONSIDERANDO a urgência na contratação de advogado tendo em 
vista ser indispensável para análise dos processos, especialmente os licitatórios;

CONSIDERANDO que existem muitas ações judiciais com prazo 
para defesa;

CONSIDERANDO o disposto na RESOLUÇÃO Nº 599/2017 - TCE/
TO - Pleno - 13/12/2017;

DECRETA:

Art. 1º - A inexigibilidade de procedimento licitatório para a 
contratação de serviços advocatícios do escritório Loyanna Leão Vieira – 
Sociedade Individual De Advocacia, inscrita no CNPJ sob o n° 24.345.577/0001-
01, representada por Loyanna Caroline Lima Leão Vieira, advogada inscrita na 
Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Tocantins sob o n° 5.215.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado 
do Tocantins, aos 10 (dez) dia do mês de janeiro de 2022.

ORMANDO BRITO ALVES
Prefeito Municipal

 DECRETO Nº 08/2022

Tupirama - TO, 10 de janeiro de 2022

““Decreta a inexigibilidade de processo licitatório 
para a contratação de escritório de assessoria contábil 
para executar a prestação de serviço profissionais de 
contabilidade especializado na área pública”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o contido no processo de Inexigibilidade de 
Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Tupirama/TO, não 
dispõe de contador publico concursado;

CONSIDERANDO as razões exaradas no Parecer Jurídico contido 
processo de Inexigibilidade de Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que o que dispõe na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, 
inciso III do art. 13, e do inciso II e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, 
de 21/06/93 e suas alterações, que possibilita a decretação de inexigibilidade para 
a contratação de escritório de assessoria contábil para executar a prestação de 
serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de janeiro a dezembro 
de 2022, destinado a suprir a necessidade junto a Prefeitura Municipal, em 
virtude da demanda existente.

CONSIDERANDO a possibilidade de inexigibilidade de licitação 



ANO VI - Nº 545 - QUINTA - FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TUPIRAMA02
prevista na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, inciso III do art. 13, e do inciso II 
e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações.

CONSIDERANDO a notória especialização da empresa ASCON - 
SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.489.088/0001-70, estabelecida 
na Avenida Antônio Primo Lacerda s/n, quadra 30, lote 02, CEP: 77.704-000, 
Centro, no Município de Tupirama/TO, na área de contabilidade pública 
municipal;

CONSIDERANDO que o valor dos serviços a ser contratados e 
compatíveis com os praticados no mercado;

DECRETA:

Art.1º- A inexigibilidade de procedimento licitatório para a 
contratação de escritório de assessoria contábil para executar a prestação de 
serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de janeiro a dezembro 
de 2022, destinado a suprir 

a necessidade junto a Prefeitura Municipal, em virtude da demanda 
existente, junto a empresa ASCON - SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 
05.489.088/0001-70, estabelecida  na  Avenida  Antônio  Primo  Lacerda  s/n,  
quadra  30,  lote  02,  CEP:  77.704-000, Centro, no Município de Tupirama/TO.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado 
do Tocantins, aos 10 (dez) dia do mês de janeiro de 2022.

ORMANDO BRITO ALVES
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATO DE DISPENSA

“Dispõe sobre a inexigibilidade de processo licitatório 
para a contratação de escritório de assessoria contábil 
para executar a prestação de serviço profissionais de 
contabilidade especializado na área pública”.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
TUPIRAMA – ESTADO DO TOCANTINS – TO, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO o contido no processo de Inexigibilidade de 
Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Tupirama - TO, 
não dispõe de contador público concursado;

CONSIDERANDO as razões exaradas   no    Parecer    Jurídico    
contidas   processo    de Inexigibilidade de Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que o que dispõe na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, 
inciso III do art. 13, e do inciso II e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, 
de 21/06/93 e suas alterações, que possibilita a decretação de inexigibilidade para 
a contratação de escritório de assessoria  contábil  para  executar  a  prestação 
de serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022, destinado a suprir a necessidade junto ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, em virtude da demanda existente.

CONSIDERANDO a possibilidade de inexigibilidade de licitação 
prevista na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, inciso III do art. 13, e do inciso II 
e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações.

CONSIDERANDO a notória especialização da empresa ASCON - 
SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.489.088/0001-70, estabelecida 
na Avenida Antônio Primo Lacerda s/n, quadra 30, lote  02,  CEP:  77.704-000,  
Centro,  no  Município  de  Tupirama  -  To,  na  área  de contabilidade pública 
municipal;

CONSIDERANDO que o valor dos serviços a ser contratados e 
compatíveis com os praticados no mercado;

RESOLVE

Art. 1º. A inexigibilidade  de  procedimento  licitatório  para  a 
contratação  de escritório  de  assessoria  contábil  para  executar  a  prestação 
de serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022, destinado a suprir a necessidade junto ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, em virtude da demanda existente, junto a empresa ASCON 
- SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.489.088/0001-70, estabelecida  
na  Avenida  Antônio  Primo  Lacerda  s/n,  quadra  30,  lote  02,  CEP:  77.704-
000, Centro, no Município de Tupirama - TO.

Art. 2º. – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e 
revogadas as disposições em contrário.

 
Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Tupirama - TO, 10 de Janeiro de 2022.

Maria Aldeise Castro Cavalcante
Gestora do FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DE DISPENSA

“Dispõe sobre a inexigibilidade de processo licitatório 
para a contratação de escritório de assessoria contábil 
para executar a prestação de serviço profissionais de 
contabilidade especializado na área pública””.

 O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUPIRAMA – 
ESTADO DO TOCANTINS – TO, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei:

CONSIDERANDO o contido no processo de Inexigibilidade de 
Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Tupirama - TO, 
não dispõe de contador publico concursado;

CONSIDERANDO as razões    exaradas   no    Parecer    Jurídico    
contidas   processo    de Inexigibilidade de Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que o que dispõe na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, 
inciso III do art. 13, e do inciso II e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, 
de 21/06/93 e suas alterações, que possibilita a decretação de inexigibilidade para 
a contratação de escritório de assessoria  contábil  para  executar  a  prestação 
de serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022, destinado a suprir a necessidade junto ao Fundo Municipal 
Educação, em virtude da demanda existente.

CONSIDERANDO a possibilidade de inexigibilidade de licitação 
prevista na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, inciso III do art. 13, e do inciso II 
e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações.

CONSIDERANDO a notória especialização da empresa ASCON - 
SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.489.088/0001-70, estabelecida 
na Avenida Antônio Primo Lacerda s/n, quadra 30, lote  02,  CEP:  77.704-000,  
Centro,  no  Município  de  Tupirama  -  To,  na  área  de contabilidade pública 
municipal;

CONSIDERANDO que o valor dos serviços a ser contratados e 
compatíveis com os praticados no mercado;

RESOLVE

 Art. 1º. A inexigibilidade  de  procedimento  licitatório  para  a 
contratação  de escritório  de  assessoria  contábil  para  executar  a  prestação 
de serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022, destinado a suprir a necessidade junto ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, em virtude da demanda existente, junto a empresa ASCON 
- SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.489.088/0001-70, estabelecida  
na  Avenida  Antônio  Primo  Lacerda  s/n,  quadra  30,  lote  02,  CEP:  77.704-
000, Centro, no Município de Tupirama - TO.

.
Art. 2º. – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e 

revogadas as disposições em contrário.
 
Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Tupirama - TO, 10 de Janeiro de 2022.

Dalva Rodrigues Martins
Gestora FME
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FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

 ATO DE DISPENSA

“Dispõe sobre a inexigibilidade de processo licitatório 
para a contratação de escritório de assessoria contábil 
para executar a prestação de serviço profissionais de 
contabilidade especializado na área pública””.

 O FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE 
TUPIRAMA – ESTADO DO TOCANTINS – TO, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO o contido no processo de Inexigibilidade de 
Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Tupirama - TO, 
não dispõe de contador público concursado;

CONSIDERANDO as razões    exaradas   no    Parecer    Jurídico    
contidas   processo    de Inexigibilidade de Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que o que dispõe na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, 
inciso III do art. 13, e do inciso II e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, 
de 21/06/93 e suas alterações, que possibilita a decretação de inexigibilidade para 
a contratação de escritório de assessoria  contábil  para  executar  a  prestação 
de serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022, destinado a suprir a necessidade junto ao Fundo Municipal 
da Infância e Adolescência, em virtude da demanda existente.

CONSIDERANDO a possibilidade de inexigibilidade de licitação 
prevista na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, inciso III do art. 13, e do inciso II 
e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações.

CONSIDERANDO a notória especialização da empresa ASCON - 
SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.489.088/0001-70, estabelecida 
na Avenida Antônio Primo Lacerda s/n, quadra 30, lote  02,  CEP:  77.704-000,  
Centro,  no  Município  de  Tupirama  -  To,  na  área  de contabilidade pública 
municipal;

CONSIDERANDO que o valor dos serviços a ser contratados e 
compatíveis com os praticados no mercado;

RESOLVE

Art. 1º. A inexigibilidade  de  procedimento  licitatório  para  a 
contratação  de escritório  de  assessoria  contábil  para  executar  a  prestação 
de serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022, destinado a suprir a necessidade junto ao Fundo Municipal 
da Infância e Adolescência, em virtude da demanda existente, junto a empresa 
ASCON - SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.489.088/0001-70, 
estabelecida  na  Avenida  Antônio  Primo  Lacerda  s/n,  quadra  30,  lote  02,  
CEP:  77.704-000, Centro, no Município de Tupirama - TO.

Art. 2º. – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Tupirama - TO, 10 de Janeiro de 2022.

Maria Aldeise Castro Cavalcante
Gestora do FMIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 ATO DE DISPENSA

“Dispõe sobre a inexigibilidade de processo licitatório 
para a contratação de escritório de assessoria contábil 
para executar a prestação de serviço profissionais de 
contabilidade especializado na área pública”.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPIRAMA – TO, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO o contido no processo de Inexigibilidade de 
Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Saúde de Tupirama - 
TO, não dispõe de contador público concursado;

CONSIDERANDO as razões    exaradas   no    Parecer    Jurídico    
contidas   processo de Inexigibilidade de Licitação 002/2022;

CONSIDERANDO que o que dispõe na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, 
inciso III do art. 13, e do inciso II e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, 
de 21/06/93 e suas alterações, que possibilita a decretação de inexigibilidade para 
a contratação de escritório de assessoria  contábil  para  executar  a  prestação 
de serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022, destinado a suprir a necessidade junto ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, em virtude da demanda existente.

CONSIDERANDO a possibilidade de inexigibilidade de licitação 
prevista na Lei Nº 14.039, de 17/08/2020, inciso III do art. 13, e do inciso II 
e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações.

CONSIDERANDO a notória especialização da empresa ASCON - 
SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.489.088/0001-70, estabelecida 
na Avenida Antônio Primo Lacerda s/n, quadra 30, lote  02,  CEP:  77.704-000,  
Centro,  no  Município  de  Tupirama  -  To,  na  área  de contabilidade pública 
municipal;

CONSIDERANDO que o valor dos serviços a ser contratados e 
compatíveis com os praticados no mercado;

RESOLVE

 Art. 1º. A inexigibilidade  de  procedimento  licitatório  para  a 
contratação  de escritório  de  assessoria  contábil  para  executar  a  prestação 
de serviços de assessoria e consultoria contábil pelo período de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022, destinado a suprir a necessidade junto ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, em virtude da demanda existente, junto a empresa ASCON 
- SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.489.088/0001-70, estabelecida  
na  Avenida  Antônio  Primo  Lacerda  s/n,  quadra  30,  lote  02,  CEP:  77.704-
000, Centro, no Município de Tupirama - TO.

Art. 2º. – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Tupirama - TO, 10 de Janeiro de 2022.

José Martins de França
Gestor do FMS
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