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CONSIDERANDO que os agentes públicos podem e 
tem o dever de a qualquer momento reverem os seus atos 
em tempo hábil;

RESOLVE:

Art. 1º- Autorizar a Diretoria de Compras a proceder 
à anulação da nota de liquidação/EMS: 53494, no valor de 
R$ 176.927,55 (Cento e setenta e seis mil e novecentos e 
vinte sete reais e cinquenta e cinco centavos), da empresa 
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, inscrita 
no CNPJ: 10.926.401/0001-20.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da 
Prefeitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAES-
TRUTURA, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de agos-
to de 2021.

Thiago Barros de Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto N°083/2021
  

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 068/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO 
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONTRATADO: Thallyson Martins de Oliveira CPF: 
074.987.501-12.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a con-
tratação temporária de servidor, para desempenhar as fun-
ções de AUX. DE OBRAS E SERVIÇOS, com carga horária de 
40 (Quarenta) horas semanais HABILITADO, com lotação na 
MAN. LIMPEZA PUBLICA - CONTRATADOS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme previsto no Art. 
2º, inciso II da lei 2.392 de 29 de junho 2018, o qual dispõe 
sobre a contratação por prazo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público e 
com base na excepcionalidade do art.10º § 2º da Lei 2.422 
de 29 de março de 2019, o qual dispõe sobre a possibilida-
de de dispensa de processo seletivo simplificado, mediante 
autorização do gestor da pasta especialmente nos casos de 
serviços públicos essenciais e continuados e Decreto nº 531 
de 10 de março de 2021.

VIGÊNCIA: 18/08/2021 a 18/08/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6009 - MAN. LIMPEZA 

PUBLICA - CONTRATADOS.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de 
agosto de 2021.

Thiago Barros de Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto 083/2021

Jenilson Alves de Cirqueira
Presidente da AMTT
Decreto: 207/2021

--------ADM--------------

Coordenadoria de Contratos

AVISO DE INTENÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em 
obediência ao disposto no art. 4º do Decreto Municipal nº 
738/2017, na competência de Órgão Gerenciador, torna pú-
blica a Intenção de Registro de Preços para, futura eventual 
e parcelada AQUISIÇÃO DE MADEIRAS. Mediante realização 
de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, con-
forme condições, especificações e quantitativos constantes 
do Processo nº 2021.007019. Os órgãos que tiverem a inten-
ção em participar do referido processo, deverão MANIFES-
TAR-SE por meio dos seguintes documentos: manifestação 
de intenção afirmando sua concordância com o objeto nas 
mesmas condições a ser licitado; estudo técnico preliminar 
indicando a quantidade requerida com justificativa funda-
mentada de sua real necessidade e requisição de compra. 
Os documentos mencionados deverão ser encaminhados 
à Coordenadoria do Termo de Referência no prazo de 08 
(oito) dias úteis, contados desta publicação. 

Gurupi – TO, 17 de agosto de 2021.

THIAGO BARROS DE SOUZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

DECRETO N° 0089/2021

------------INFRA------------------

                                                          
PORTARIA Nº 136/2021 DE 17 DE AGOSTO DE 2021.

“Dispõe sobre anulação da nota de liquidação e 
dá outras providências”.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, do 
Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Infraestrutura


