08 de Abril de 2022.
Sexta-feira, Ano VI– Nº 245

ATOS DO PODER EXECUTIVO / DECRETO INEXIGIBILIDADE / EXTRATO DE CONTRATO
DECRETO Nº 005/2022- INEX- ATO DE INEXIGIBILIDADE
“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para realização
de shows”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais
e constitucionais, em especial pela Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO que o Município possui tradição em comemoração as festividades do aniversário da Cidade
de GOIANORTE;
CONSIDERANDO que este feriado será comemorado nos dias: 24,25,26,27,28,29 de maio de 2022;
CONSIDERANDO que as comemorações já fazem parte da cultura municipal;
CONSIDERANDO que o valor proposto está nos parâmetros legais e comprovados com notas fiscais de outros
eventos realizados;
CONSIDERANDO a manifestação favorável do Controle Interno e da Assessoria Jurídica;
CONSIDERANDO a possibilidade de inexigibilidade prevista no art 25, III da Lei 8666/93;
DECRETA:
Art. 1º - inexigibilidade de procedimento licitatório : contratação de 03 (três) apresentações musicais, sendo
uma do cantor MAYK BRASIL, no dia 24 de maio de 2022, uma do cantor FRANK AGUIAR no dia 27 de
maio de 2022 e uma do cantor GEOVANE DO ACORDEON no dia 29 de maio de 2022 com repertórios próprios, na Cidade de GOIANORTE - TO, durante a FESTA DO ANIVERSARIO E EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA do Município de Goianorte - TO, por meio da empresa: VEROS AMBIENTAL, SOCIEDADE AMBIENTAL, CULTURAL E EDUCACIONAL, CNPJ 06.341.285/0001-00, localizado na Quadra 103 Norte,
Avenida Juscelino Kubitschek (ACNO 01), S/N, Conjunto 01, Lote 36, Sala 111, Plano Diretor Norte, CEP:
77.001-014, Palmas – TO.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.
GOIANORTE/TO, 07 de abril de 2022.
MARIA DE JESUS AMARO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 52/2022
PROCESSO- INEXIGIBILIDADE 05/2022
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE-TO- CNPJ:25.086.612/0001-70
CONTRATADA: VEROS AMBIENTAL, SOCIEDADE AMBIENTAL, CULTURAL E EDUCACIONAL,
CNPJ 06.341.285/0001-00, localizado na Quadra 103 Norte, Avenida Juscelino Kubitschek (ACNO 01), S/N,
Conjunto 01, Lote 36, Sala 111, Plano Diretor Norte, CEP: 77.001-014, Palmas – TO
OBJETO: contratação de 03 (três) apresentações musicais, sendo uma do cantor MAYK BRASIL, no dia 24 de
maio de 2022, uma do cantor FRANK AGUIAR no dia 27 de maio de 2022 e uma do cantor GEOVANE DO
ACORDEON no dia 29 de maio de 2022 com repertórios próprios, na Cidade de GOIANORTE - TO, durante a
FESTA DO ANIVERSARIO E EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA do Município de Goianorte - TO
VALOR TOTAL R$190.000,00 ( CENTO E NOVENTA MIL REAIS ).
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2022.
VIGENGIA: 08/04/2022 A 31/12/2022.
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SIGNATÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE ( CONTRATANTE) E VEROS AMBIENTAL, SOCIEDADE AMBIENTAL, CULTURAL E EDUCACIONAL (CONTRATADA).
FONTE DE RECURSO: PROPRIO.
GOIANORTE, 08 DE ABRIL DE 2022.
Publique-se no Diário Oficial.
MARIA DE JESUS AMARO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
INFORMATIVO
Não pare de confiar em Deus

"Não abram mão da confiança que vocês têm pois ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de
modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve "Aquele que vem virá, e não demorará" (Hebreus 10:35-37).
A nossa vida não é feita só de momentos bons, mas também de tempos difíceis, e não podemos fugir deles pois é nessa
hora que a nossa confiança em Deus é testada! É muito fácil cantar no culto de domingo: "Sou feliz com Jesus", mas
outra coisa é dizer isso quando terminamos um relacionamento, quando descobrimos uma doença ou quando estamos
cheios de problemas. Geralmente quando essas coisas acontecem, queremos "chutar o balde", mas se fizermos isso,
nunca encontraremos a saída que Deus tem para nós.
Deus ainda continua olhando para você, por isso não jogue fora o que você conquistou até agora. Persevere! Continue
dando um passo de cada vez, confiando que o Senhor te dará a força para continuar. Não importa quão difícil seja essa
fase que você está passando, não se desespere. Seja como Jó, que perdendo tudo, não abandonou a Deus, e no tempo
certo, Ele restaurou a sua sorte.
Você gostaria de ter mais fé? Então a primeira coisa que você deve saber é que fé é muito mais do que acreditar. Fé é
confiar em Deus! Você só aumenta a confiança em alguém à medida que você a conhece, certo? Da mesma forma, se
você quiser aumentar sua fé em Deus, você precisa buscar um relacionamento íntimo dEle. É através da sua comunhão
com Ele; lendo a Bíblia, orando e vivendo experiências no dia a dia, que a sua fé irá crescer. Por isso não desanime se
você ainda não alcançou a mudança e maturidade que gostaria. Você está no caminho e se você perseverar, hoje você
estará melhor do que ontem, e amanhã estará melhor do que hoje!
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