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RESPOSTA A RECURSOS 
 

 

RESPOSTA AO RECURSO 

 

Pregão Eletrônico SRP nº 003/2022 

Processo Administrativo nº 348/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERA-

DORA DE SISTEM A DE CARTÕES PA-

RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AD-

MINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-

RETIVA (MECÂNICA EM GERAL, ELÉ-

TRICA, FUNILARIA, ALINHAMENTO, 

BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, 

TROCA DE ÓLEO, FILTRO, PINTURA 

EM GERAL, SISTEMA DE INJEÇÃO 

ELETRÔNICA, SERVIÇOS DE TORNO 

EM GERAL, CONSERTOS E REPAROS 

EM PNEUS EM GERAL), BEM COMO 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E 

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGI-

NAL OU SIMILAR DE PRIMEIRA LINHA, 

EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍ-

CULOS/MÁQUINAS DO PODER EXE-

CUTIVO MUNICIPAL DE COLMÉIA-TO. 

 

I – DA ANÁLISE 

 

Trata-se de RECURSO ao PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022, inter-

posta pela empresa PRIME CONSUL-

TORIA E ASSESSORIA EMPRESA-

RIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 

05.340.639/0001-30, onde a mesma vem à 

presença desta Comissão, questionar e 

indignar-se contra habilitação da EM-

PRESA QFROTAS SISTEMAS LTDA, 

por não atender a todas as exigências con-

tidas no instrumento convocatório, con-

forme se vê na peça juntada nos autos do 

processo. 

 

Nesse passo, faremos uma breve análise 

sobre a admissibilidade do pedido, e em 

seguida, sendo tempestivo, analisaremos 

seu teor para ao final decidirmos sobre o 

caso em comento. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O pedido foi formulado via plataforma 

(BNC), em aba específica para o proce-

dimento, tendo sido anexada no sistema 

aos 04/05/2022, às 16:10, conforme cons-

ta nos autos. 

 

Nesse passo, transcrevemos na íntegra o 

item 11 do Edital que diz: 
 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e de-

corrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, se for o caso, será con-

cedido o prazo de no mínimo 10 (dez) 

minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando con-

tra qual (is) decisão (ões) pretende re-

correr e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema; 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, 

caberá ao Pregoeiro verificar a tem-

pestividade e a existência de motiva-

ção da intenção de recorrer, para de-

cidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. Nesse momento 

o Pregoeiro não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do re-

curso; 

 

11.3. A falta de manifestação mo-

tivada do licitante quanto à intenção 

de recorrer importará a decadência 

desse direito; 

 

11.4. Uma vez admitido o recurso, 

o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as 

razões, pelo sistema eletrônico, fi-

cando os demais licitantes, desde lo-

go, intimados para, querendo, apre-

sentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três di-

as, que começarão a contar do térmi-

no do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos ele-

mentos indispensáveis à defesa de 

seus interesses;  

(Grifo Nosso) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Portanto, inquestionavelmente a rogativa 

de recurso é TEMPESTIVA, razão pela 

qual será analisado e julgado conforme 

determina o ato convocatório. 
 

III – DAS ALEGAÇÕES 
 

Em síntese, alega a Recorrente, em sede 

recursal, que a Recorrida não atendeu 

estritamente as exigências do Edital do 

Pregão Eletrônico nº 003-2022, uma vez 

que descumpriu diversas exigências que 

serão delineadas a seguir, notadamente 

quanto à qualificação técnica e à qualifi-

cação econômica financeira. 
 

No que concerne à qualificação técnica, a 

Recorrente aponta que os 02 (dois) ates-

tados apresentados pela Recorrida junto 

às Prefeituras de Rio Verde/GO e de 

Morrinhos/CE são frágeis no que compe-

te a comprovação da capacidade de qua-

lidade técnica necessária para a habilita-

ção no certame e consequentemente para 

a prestação dos serviços. 
 

Isso porque, inicialmente, expõem a Re-

corrente que a emissão dos atestados de 

qualidade técnica não foram emitidos em 

favor da Recorrida QFROTAS SISTE-

MAS LTDA, mas sim em favor da em-

presa QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO 

E SISTEMAS LTDA, empresa essa in-

corporada parcialmente pela primeira. 
 

Aduz ainda que, conforme o artigo 78, 

incisos, da Lei nº 8.666/93, a cisão em-

presarial constitui motivo que enseja a 

rescisão contratual junto à Administração 

Pública, tendo, nesse sentido, a Recorrida 

agido de má-fé em face do Município de 

Morrinhos/CE, já que procedeu à cisão 

com contratos em curso sem informá-los. 
 

Ademais, estritamente em relação aos 

atestados de qualificação técnica apresen-

tados pela Recorrida na fase de habilitação 

junto aos Municípios de Rio Verde/GO e 

de Morrinhos/CE, a Recorrente apontou 

que o primeiro conta com o enquadramen-

to temporal de prestação de serviços de 

apenas 08 (oito) meses e que o segundo 

conta com o enquadramento temporal de 

prestação de serviços de apenas 02 (dois) 
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meses, acentuando que o contrato desse 

último, frisa-se, possui pouco mais de 03 

(três) meses de vigência. 

 

Por outro lado, apontou também que, em 

outros procedimentos, quando instada à 

informar sobre a situação de sua atividade, 

a QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO E 

SISTEMAS LTDA informou estar ativa, 

o que, ao menos em tese, contraria as in-

formações apresentadas nesse certame. 

 

Além disso, quando solicitado pela Re-

corrente, a Prefeitura de Morrinhos/CE 

não apresentou os documentos relativos 

aos contratos em curso junto à Recorrida. 

 

Por fim, a Recorrida restou inabilitada em 

diversos certames recentes devido a inabili-

tação técnica para a prestação dos serviços. 

 

Por sua vez, no que é atinente à qualifica-

ção econômica financeira, alega a Recor-

rente que a empresa Recorrida apresentou 

Balanço Patrimonial com informações de 

“risco/inverídicas”, que são: a) a ausência 

de saldo receita, uma vez que alega ter 

assumido contratos em andamento da 

empresa QUALITY FLUX AUTOMA-

ÇÃO E SISTEMAS LTDA; b) as in-

formações de lucros/prejuízos de exercí-

cios anteriores, quando iniciou suas ativi-

dades em novembro/2021, ou seja, não 

tem “exercícios anteriores”. 

 

Ao final a Recorrente formulou os se-

guintes pedidos: 
 

ANTE O EXPOSTO, a Recorren-

te, respeitosamente, requer: 
 

a) Inabilitar a empresa QFROTAS 

SISTEMAS LTDA, como medida de 

legalidade, isonomia e vinculação ao 

instrumento convocatório por não 

atender a TODAS as exigências conti-

das no instrumento convocatório. 
 

b) Prosseguir com o certame con-

vocando a licitante classificada em 

segundo lugar, procedendo com o 

julgamento de sua habilitação. 
 

c) Na remota e absurda hipótese 

de indeferimento do recurso apresen-

tado pela Recorrente, requer-se cópia 

integral dos autos do processo licita-

tório, para salvaguarda de direitos e 

adoção das medidas judiciais cabíveis 

e comunicação aos órgãos de fiscali-

zação externos. 

(Ministério Público e Tribunal de 

Contas). 

IV – DAS CONTRA RAZÕES 

 

Em síntese, alegou a Recorrida, em sede 

recursal que, a empresa QFROTAS 

SISTEMAS LTDA bem como a empresa 

QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO E 

SISTEMAS LTDA, empresa essa incor-

porada parcialmente pela primeira por 

cisão empresarial na forma do artigo 229, 

da Lei Federal nº 6.404/76, fazem parte 

do mesmo grupo econômico, contando, 

inclusive, com os mesmos sócios admi-

nistradores e o mesmo endereço. 

 

Além do mais, destacou que a cisão par-

cial em referência se deu devido a um 

processo interno de reestruturação socie-

tária cujo objetivo é de otimização da 

prestação de serviços aos seus parceiros 

comerciais, visando maior racionalidade 

do procedimento, cabendo apenas às 

empresas envolvidas o direito de realizar 

as transformações societárias, não care-

cendo do crivo público. 

 

Notadamente, destacou ainda que a par-

cela cindida de patrimônio pela QUA-

LITY FLUX AUTOMAÇÃO E SIS-

TEMAS LTDA é composta pelos ele-

mentos patrimoniais e acervo-técnicos 

operacionais que integram os serviços e 

sistemas correlacionados ao processo de 

gerenciamento e gestão de frotas, sendo a 

incorporação levada a cabo de forma 

absolutamente legal e transparente, sendo 

todos os atos devidamente registrado na 

Junta Comercial respectiva, portanto, 

sendo a Recorrida QFROTAS SISTE-

MAS LTDA legitima a prestar os servi-

ços contratados pela empresa cindida, 

qual seja, pela QUALITY FLUX AU-

TOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA, 

conforme têm legitimado os Tribunais. 

 

Em relação a qualificação econômica 

financeira, a Recorrida QFROTAS SIS-

TEMAS LTDA aponta que cumpriu 

todas as exigências documentais previstas 

nos itens 9.2.9 e 9.2.10 do Edital do Pre-

gão Eletrônico nº 003-2022 e que todo o 

Balanço Patrimonial foi elaborado por 

profissional contábil, devidamente regis-

trado na Junta Comercial, em observân-

cia, especialmente, ao que disciplina o 

Código Civil  em seu artigo 1.179 e se-

guintes, bem como a Resolução do Con-

selho Federal de Contabilidade nº 

1.330/2011. 

 

Em relação a alegação de que “a ausência 

de saldo receita, uma vez que alega ter 

assumido contratos em andamento da em-

presa QUALITY FLUX”, esclareceu que 

apenas a partir da data da cisão é que foi 

possível extrair o Balanço Patrimonial, isso 

porque, por certo, não constam saldos de 

receitas em favor da Recorrida QFROTAS 

SISTEMAS LTDA antes da cisão. 
 

Já no que concerne a alegação de que “as 

informações de lucros/prejuízos de exercí-

cios anteriores, quando iniciou suas ativi-

dades em novembro/2021, ou seja, não 

tem “exercícios anteriores”, apontou que, 

de fato, não teria como haver anos anterio-

res, já que as atividades da empresa Recor-

rida QFROTAS SISTEMAS LTDA se 

iniciaram a partir do exercício de 2021. 
 

Ao final formulou os seguintes pedidos: 
 

ANTE O EXPOSTO, a Recorrida, 

respeitosamente, requer: 
 

a) Diante do exposto, a conduta 

da Comissão em CLASSIFICAR e 

HABILITAR a QFROTAS é lídima, 

idônea e deve ser mantida, na medida 

que cumpriu todas as exigências do 

Edital, da Lei de Licitações e demais 

legislações pertinentes, tendo o re-

curso apresentado pela PRIME fins 

meramente protelatórios, devendo ser 

julgado TOTALMENTE IMPRO-

CEDENTE o Recurso que ora se 

contra-ataca. 
 

b) Requer o recebimento das pre-

sentes Contrarrazões, nos termos do 

art. 109 da Lei n.° 8.666/93, para o fim 

de manter o Julgamento feito por esta 

Ilma. Comissão para que o Recurso se-

ja TOTALMENTE improvido por ser 

medida da mais lídima JUSTIÇA! 
 

V – DA ANÁLISE 
 

Sem preliminares a examinar, avanço no 

mérito para a análise da pretendida inabi-

litação da empresa QFROTAS SISTE-

MAS LTDA em relação a qualificação 

técnica e econômica financeira. 
 

Pois bem, o Edital em referência da Licita-

ção Pregão Eletrônico nº 003-2022 no que 

concerne a qualificação técnica e a qualifi-

cação econômico financeira previu o que 

se seque adiante em suas cláusulas 9.2.9 e 

9.2.10, bem como 9.2.12 e seguintes: 
 

9.2.9. Balanço Patrimonial do úl-

timo exercício social, inclusive com o 

Termo de Abertura e Encerramento, 

exigível e apresentado na forma da lei, 

registrado na Junta Comercial do Es-
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tado da sede da licitante, que compro-

vem a boa situação financeira da em-

presa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios; 
 

9.2.10. Para as empresas criadas 

no exercício em curso, apresentar a 

fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrada ou autentica-

da, na Junta Comercial do Estado da 

Sede ou Domicilio da Licitante; 

(...) 
 

9.2.12. QUALIFICAÇÃO TÉC-

NICA: Um ou mais atestado (s) de 

Capacidade Técnica da Empresa, 

fornecido por pessoa jurídica de di-

reito público ou privado, comprovan-

do a execução satisfatória do objeto 

da presente licitação, observando-se 

que tal (is) atestado (s) não seja (m) 

emitido (s) pela própria empresa ou 

por empresa do mesmo grupo empre-

sarial. O atestado deverá conter as 

seguintes informações: Nome, CNPJ 

e endereço completo do emitente; 

Descrição do serviço fornecido; No-

me da empresa que prestou (s) o (s) 

serviço (s); Data de emissão; Assina-

tura e identificação do signatário 

(nome e cargo ou função que exerce 

junto à emitente). 
 

Ademais, cumpre apontar, desde logo, 

que a veracidade das informações presta-

das no procedimento licitatório, em qual-

quer fase, até mesmo em sede recursal, 

em observância aos princípios da legali-

dade, da moralidade e da boa-fé adminis-

trativa são de responsabilidade exclusiva 

dos licitantes. Assim, cabendo-lhes, por-

tanto, se necessário, a comprovação da 

veracidade dos documentos apresentados, 

bem como das informações prestadas, sob 

pena de responsabilização. 
 

Ademais, já em relação as análises dos 

documentos relativos à qualificação téc-

nica e a qualificação econômico financei-

ra previstas no Edital ora atacadas, deve a 

Administração Pública, neste ato repre-

sentado por esse Pregoeiro, se pautar 

estritamente pela observância dos princí-

pios da legalidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório, com a finali-

dade de evitar que a habilitação de qual-

quer licitante seja realizada de forma 

arbitraria e/ou subjetiva, o que afetaria 

frontalmente o princípio da isonomia no 

certame, maculando-o, devendo se pautar 

sempre pelo prisma técnico. 
 

Nesse sentido também, cumpre destacar a 

autotutela, que é o poder/dever que a 

Administração Pública goza para anular 

ou revogar seus atos administrativos, 

quando estes se apresentarem, respecti-

vamente, ilegais ou contrários à conveni-

ência ou à oportunidade administrativa. 
 

Vale destacar também que tanto na revoga-

ção quanto na anulação não é necessária a 

intervenção do Poder Judiciário, podendo 

ambas serem realizadas por meio de outro 

ato administrativo auto executável. 
 

O Supremo Tribunal Federal há muito 

tempo consolidou sua jurisprudência no 

sentido de que a Administração pública 

tem o poder de rever os seus próprios atos 

quando os mesmos se revestem de nulida-

des ou quando se tornam inconvenientes e 

desinteressantes para o interesse público. 
 

Em verdade, em função da longevidade 

da pacificação desse entendimento, essa 

matéria já foi até mesmo sumulada. Veja: 
 

“A administração pode anular 

seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque 

deles não se originam direitos; ou re-

vogá-los, por motivo de conveniência 

ou oportunidade, respeitados os direi-

tos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial.” 

Súmula 473, do Supremo Tribu-

nal Federal. 
 

Apesar do apontamento da Súmula 473, 

do Supremo Tribunal Federal, que se deu 

nesse momento apenas a título de argu-

mentação, essa Administração Pública não 

vislumbra, apesar de todo o apontado pela 

Recorrente PRIME CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
razões para que seja inabilitada a empresa 

QFROTAS SISTEMAS LTDA no pre-

sente certame, por não atender a todas as 

exigências da licitação, por não comprovar 

a aptidão técnica exigida no edital, bem 

como  inabilita-la por não ter comprovado 

a habilitação econômico-financeira que 

suporte a eventual contratação, e, por fim, 

para prosseguir com o certame convocan-

do a Recorrente classificada em segundo 

lugar, dando prosseguimento no julgamen-

to de sua habilitação, pelos motivos que 

serão delineados a seguir. 

 

Inicialmente, cumpre destacar que os 

documentos apresentados pela empresa 

Recorrida QFROTAS SISTEMAS 

LTDA cumpriram as exigências contidas 

nos itens 9.2.9 e 9.2.10, bem como 9.2.12 

e seguintes do Edital do Pregão Eletrôni-

co nº 003-2022 acima destacados. 

Isso porque não é pertinente o apontamen-

to de que a emissão dos atestados de qua-

lidade técnica não foram emitidos em 

favor da Recorrida, mas sim em favor da 

empresa QUALITY FLUX AUTOMA-

ÇÃO E SISTEMAS LTDA, pois, con-

forme comprovado no Certame pela em-

presa Recorrida QFROTAS SISTEMAS 

LTDA, a parcela cindida de patrimônio 

pela QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO 

E SISTEMAS LTDA é composta pelos 

elementos patrimoniais e acervo-técnicos 

operacionais que integram os serviços e 

sistemas correlacionados ao processo de 

gerenciamento e gestão de frotas, sendo a 

incorporação levada a cabo de forma abso-

lutamente legal e transparente, sendo todos 

os atos devidamente registrado na Junta 

Comercial respectiva, portanto, sendo a 

Recorrida legitima a prestar os serviços 

contratados pela empresa cindida. 
 

Isso se dá pois diversas formas de incor-

porações societárias são presentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, notada-

mente a cisão empresarial, sendo, no 

entanto, obviamente, de inteira responsa-

bilidade da empresa QFROTAS SIS-

TEMAS LTDA o dever legal de cumprir 

com as obrigações pactuadas junto a ter-

ceiros assumidas em razão da incorpora-

ção, como ocorre no presente caso. 
 

Noutro giro, conforme bem apontado pela 

empresa Recorrente, de fato, o artigo 78, 

incisos, da Lei nº 8.666/93 prevê que a 

cisão empresarial constitui motivo que 

enseja a rescisão contratual junto à Ad-

ministração Pública, quando não admiti-

das no edital ou no contrato. No entanto, 

tal previsão legal não se aplica ao presen-

te caso, haja vista não se tratar de um 

contrato em curso, mas sim de um contra-

to que poderá ser executado pela Admi-

nistração junto a uma empresa que se 

originou de uma cisão parcial, não afe-

tando o interesse público ou oferecendo 

riscos à Administração. 
 

Já em relação aos atestados de qualifica-

ção técnica, o item do Edital 9.2.12 exi-

giu “Um ou mais atestado (s) de Capaci-

dade Técnica da Empresa, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando a execução satis-

fatória do objeto da presente licitação”, 

sendo apresentado pela empresa Recorri-

da 02 (dois) atestados de capacidade téc-

nica junto aos Municípios de Rio Ver-

de/GO e de Morrinhos/CE, sendo, de 

fato, ambos com enquadramento inferior 

a um ano de execução contratual, contu-
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do, válidos e aptos a comprovarem a 

prestação dos serviços pela Recorrida, 

haja vista que, no caso de inexecução dos 

serviços prestados ou má prestação, cer-

tamente a Administração Pública não os 

teriam fornecido, devendo, por certo, os 

atos administrativos serem observados a 

priori do ponto de vista da fé pública. 
 

Por sua vez, no que é atinente à qualifica-

ção econômica financeira, as alegações 

da Recorrente também não se mostram 

consistentes para afastaram a capacidade 

da Recorrida em suportar a contratação 

na medida em que a ausência de saldo 

receita se dá pelo motivo de que apenas a 

partir da data da cisão é que foi possível 

extrair o Balanço Patrimonial da empresa 

Recorrida, isso porque, conforme mesmo 

aponta a QFROTAS SISTEMAS 

LTDA, não haveria de constar saldos de 

receitas em seu favor antes da cisão. Na 

mesma esteira caminha a alegação de que 

“as informações de lucros/prejuízos de 

exercícios anteriores, quando iniciou suas 

atividades em novembro/2021, ou seja, 

não tem “exercícios anteriores”, isso pois, 

de fato, não teria como haver anos anteri-

ores, já que as suas atividades se inicia-

ram apenas a partir do exercício de 2021. 
 

Por todas essas razões, não se vislumbra, 

no presente caso, afronta ao interesse 

público ou risco à Administração Pública, 

bem como a violação de qualquer princí-

pio administrativo, notadamente os prin-

cípios da legalidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório, uma vez aten-

didas pela Recorrida as exigências conti-

das nos itens 9.2.9 e 9.2.10, bem como 

9.2.12 e seguintes do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 003-2022. 
 

Por todo o exposto, e, ante as considera-

ções apresentadas, as quais são irrefutá-

veis, esta comissão entende, que, as ra-

zões apresentadas pela PRIME CON-

SULTORIA E ASSESSORIA EM-

PRESARIAL LTDA não se mostraram 

suficientes para conduzir-me a inabilita-

ção da empresa QFROTAS SISTEMAS 

LTDA, seja no tocante a questão perti-

nente à comprovação de aptidão técnica 

para execução do objeto, seja no tocante a 

questão pertinente à comprovação de 

capacidade econômica financeira empre-

sarial para a execução contratual. 
 

IV – DA DECISÃO 
 

Em face do exposto CONHEÇO DO 

RECURSO da empresa PRIME CON-

SULTORIA E ASSESSORIA EM-

PRESARIAL LTDA, no mérito, no 

entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO 

no tocante ao requerimento de inabilita-

ção da empresa QFROTAS SISTEMAS 

LTDA pelas razões acima expostas. 
 

Por fim, dê-se ciência a Recorrente do con-

teúdo deste expediente, com a publicação 

no Sistema eletrônico (BNC), bem como no 

Portal: https://colmeia.to.gov.br/ e no Diário 

Oficial do Município e para dar prossegui-

mento nos demais trâmites da licitação. 
 

É como decido. 
 

Colméia – TO, 10 de maio de 2022. 
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

ATOS DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 29/2022 

 
“Dispõe sobre dispensa de licitação de 

contratação de empresa para prestação de 

serviços especializado em show pirotéc-

nico com fornecimento de kits de fogos 

de artifícios, montagem e execução, para 

realização comemoração do aniversário 

da cidade de Colméia.” 

 

O PREFEITO DE COLMÉIA – ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribui-

ções legais e constitucionais e em conformi-

dade com a Lei Orgânica Municipal, e: 

 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento deste Município, 

que informa a necessidade de contratação 

de empresa para prestação de serviços 

especializado em show pirotécnico com 

fornecimento de kits de fogos de artifí-

cios, montagem e execução;  

 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos huma-

nos em seus quadros para atender as pró-

prias necessidades; 

 

Considerando, que a contratação direta, 

sem licitação, por dispensa, em razão do 

valor econômico do contrato encontra 

estribo no princípio da economicidade, 

cujo teor é conexo com o princípio da 

proporcionalidade, na medida em que 

deve há ver relação proporcional entre os 

gastos da Administração pública com o 

procedimento e as vantagens a serem 

auferidas com ele; 

 

Considerando, a Justificativa da contrata-

ção, do preço e da razão da escolha do 

fornecedor da CPL, a qual apontou as 

normas legais que possibilitam a dispensa 

do processo licitatório nos casos como o 

presente, principalmente o artigo 24, II, 

da Lei Federal 8.666/96; 

 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Pare-

cer Técnico da Secretaria Municipal de 

Controle Interno aprovando as normas 

legais do referido processo; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1.º Dispensar o procedimento de licita-

ção, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, para contratação da DIO-

NES SHOWS E EVENTOS, inscrita no 

CNPJ sob o nº 26.732.349/0001-01, no 

valor global de 12.000,00 (doze mil reais). 

 

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Execu-

tivo Municipal de Colméia, Estado do To-

cantins, aos 10 dias do mês de maio de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Transparência  

e Controle Interno (Dec. nº 01 de 03/01/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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