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DECRETO Nº. 53/2022  DE  11 DE JANEIRO DE 2022. 

 

 

 
 
“Estabelece a Dispensa de Licitação para a contratação de Prestador de Serviços dá outras providências.” 

 
O Senhor: FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais. 
 

 

Considerando, desenvolvimento, hospedagem, manutenção e diagramação das publicações do sistema 

de Diário Oficial Eletrônico do Município, com suporte para publicação dos atos administrativos desta entidade, 

incluindo prestação de serviços contínuos de suporte com data center próprio ou locado pela contratada e o 

desenvolvimento, manutenção e hospedagem do website portal de notícias com links para os serviços de portal 

da transparência, contra cheque online, com sessão de direito de uso para número ilimitado de usuários 

simultâneos, incluindo prestação de serviços contínuos de suporte em data center próprio ou locado pela 

contratada, e Google Workstation Armazenamento em Nuvem e e-mail Institucional e Gestão de Redes Sociais,  

desta Entidade visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Centenário/TO. 

  

DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica Dispensada de licitação,  despesa oriunda do contrato entre o Munícipio de Centenário, inscrito no 

CNPJ 37.420.676/0001-44 e a empresa: Barco Digital Tecnologia Eireli,. CNPJ: 17.225.526/0001-26, 

estabelecida á Quadra 303 sul. Av. LO 09, Sala 07, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015.-400 – Palmas – Tocantins, 

neste ato representada por Jerly Gabriel de Sousa, brasileiro, portador do CPF- 332.821.698-76  residente e 

domiciliado à Rua 34, Quadra 107, Lote 09, Jardim Aureny –III, Palmas –TO, no valor total de R$ 17.220,00 ( 

dezessete mil duzentos e vinte reais)   

 
 
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, aos  11 ( onze ) dias do mês de janeiro de 
2022 
 
 
 
 
 

Focílides Carvalho Silva 
Prefeito Municipal de Centenário -TO 

 


