
ESTADO DO TOCANTINS 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Económica do Estado" 

CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 001/2022 

INTERESSADO: 
COMPANHIA 	DE 	SANEAMENTO 	DO 	TOCANTINS- 
SANEATINS (BRK) AMBIENTAL CNPJ: 25.089.509/0001-83 

ASSUNTO: 

lnexigibilidade 	de Licitação com serviço de fornecimento de 
água e tratamento de esgoto para atender as necessidades 
internas desta Câmara Municipal, relativo ao valor estimado 
para o período de Janeiro de 2022 a Dezembro de 2022. 

Do: Gabinete do Presidente 

Para efeito de ratificação a cargo da autoridade superior, formaliza-se 
o procedimento de dispensa de licitação, com fundamento no  art.  25, inciso I da Lei 
Federal 8.666/93, referente a Contratação de prestação de serviço de fornecimento 
de água e coleta e tratamento de esgoto para a Câmara Municipal de Araguaina-
To, pelo período de janeiro a dezembro de 2022, com valor de R$ 10.200,00 (Dez 
Mil e Duzentos Reais). 

a) O serviço justifica-se tendo em vista que a referida Empresa é 
fornecedora exclusiva dos serviços solicitados na região aonde fica a 
sede deste Poder Legislativo Municipal. 

b) lnexigibilidade de licitação, com fulcro no  Art.  25, Inciso I da Lei n° 
8666/1993, para o fornecimento dos serviços de água e coleta e tratamento de 
esgoto para a Câmara Municipal de Araguaina-TO, referente ao período de 01 de 
Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022, no valor de R$ 10.200,00 (Dez Mil e 
Duzentos Reais), em favor da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
ESTADO DO TOCANTINS- SANEATINS- (BRK) AMBIENTAL portadora do CNPJ 

n° 25.086.509/0001-83. 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, aos 03 dias 

do mês de janeiro de 2022. 
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Presidente daf âmara Municipal de Araguaina/To. 
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