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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
ADM. 2021/2024

Prefeitura MIWM:

CSaoVaierkUnlio, Trabalho e Prospwldado
Adm. 2021- 2020*X

DESPACHO EXECUTIVO

Considerando a solicitagao da Secretaria de Administragao, anexada ao presente, visando necessidade de
presta^ao de Servi^os de transporte por empreitada global, mediante veiculo de transpose coletivo
finalidade de assegurar aos moradores da zona rural acesso a servi^os publicos essenciais, inclusive
bancarios — beneficios previdenciarios, considerando a ausencia de transporte regular nas localidades.
Considerando a presente contrata?ao assegurar o acesso nas localidades que nao possui transporte publico
nem particular, a presente contratagao busca assegurar o direito de ir e vir bem como o acesso a servigos
publicos essenciais prestados na sede administrativa, importante ainda destacar a possibilidade de
locomogao dessas pessoas para fins de saques de beneficios previdenciarios e para realiza?ao de compras
basicas para a sua subsistence, servi?os esses disponibilizado apenas na sede administrativa, considerando
ainda que nem todos os moradores possui veiculos proprio bem como condi?oes economicas de custear
tais deslocamentos, sendo obrigagao do orgao publicos assegurar o minimo de dignidade e de prote^ao a
esta parcela da comunidade local.

com a

Considerando que o Art. 24, II da lei Especial n. 8.666/93, preve dispensa de licitagao para servigos e
compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23,do mesmo
diploma legal,atualizado pelo Decreto n.9412/2018.

DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a contrata?ao, na forma direta, observando todos

os requisites especiais da Lei n. 8.666/93, uma vez, o valor total da despesa nao superar o estabelecido do

dispositivo legal acima asseverado.

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO/TO, aos 12 dias do mes de fevereiro de 2021.

Xi
TPAL DE SAO VALERIO

IS SANTOS ARRAES
Prefeito Municipal

PREFEITUR/J

OLIMPIO

- 1433, S§o Valerio • TO
Avenida Minas Garais, W> 237.CanK,- CEP: 77.390-000 -

CNPJ N0; 25.043.449/0001-68 - www.saovaleno.to.gov.br


