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ATOS DE DISPENSA  

DE LICITAÇÃO 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 005/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Contratação de empresa para fornecimen-

to de mão de obra, para execução de pe-

quenos reparos nos prédios da adminis-

tração pública de acordo com a demanda 

do Fundo Municipal de Assistência Soci-

al de Colméia-TO;” 
 

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COL-

MÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais e constitu-

cionais e em conformidade com a Lei 

Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Assistência Soci-

al deste Município, que informa a neces-

sidade de Contratação de empresa para 

fornecimento de mão de obra, para exe-

cução de pequenos reparos nos prédios da 

administração pública de acordo com a 

demanda do Fundo Municipal de Assis-

tência Social de Colméia-TO; 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos huma-

nos em seus quadros para atender as pró-

prias necessidades; 
 

Considerando, que a contratação direta, 

sem licitação, por dispensa, em razão do 

valor econômico do contrato encontra 

estribo no princípio da economicidade, cujo 

teor é conexo com o princípio da proporci-

onalidade, na medida em que deve há ver 

relação proporcional entre os gastos da 

Administração pública com o procedimento 

e as vantagens a serem auferidas com ele; 
 

Considerando, a Justificativa da contrata-

ção, do preço e da razão da escolha do 

fornecedor da CPL, a qual apontou as 

normas legais que possibilitam a dispensa 

do processo licitatório nos casos como o 

presente, principalmente o artigo 24, II, 

da Lei Federal 8.666/96; 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Pare-

cer Técnico da Secretaria Municipal de 

Controle Interno aprovando as normas 

legais do referido processo; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1.º Dispensar o procedimento de lici-

tação, nos termos do art. 24, inciso II, da 

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, para contratação 

da Empresa ELETRICIDADE LIMA, 

CNPJ 27.123.302/0001-66, no valor uni-

tário de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

sendo pago um valor estimado total de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). 
 

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COLMÉIA, Estado do Tocan-

tins, ao 01 dia do mês de março de 2022. 
 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Municipal de Assist. Social 

_______________________________________ 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 006/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Contratação de empresa para publicidade 

volante e sonorização, para o do Fundo Mu-

nicipal de Assistência Social de Colméia-TO” 
 

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COL-

MÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais e constitu-

cionais e em conformidade com a Lei 

Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

deste Município, que informa a necessidade 

de Contratação de empresa para publicidade 

volante e sonorização, para o do Fundo Mu-

nicipal de Assistência Social de Colméia-TO. 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos huma-

nos em seus quadros para atender as pró-

prias necessidades; 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Considerando, que a contratação direta, sem 

licitação, por dispensa, em razão do valor 

econômico do contrato encontra estribo no 

princípio da economicidade, cujo teor é 

conexo com o princípio da proporcionali-

dade, na medida em que deve há ver rela-

ção proporcional entre os gastos da Admi-

nistração pública com o procedimento e as 

vantagens a serem auferidas com ele; 
 

Considerando, a Justificativa da contrata-

ção, do preço e da razão da escolha do 

fornecedor da CPL, a qual apontou as 

normas legais que possibilitam a dispensa 

do processo licitatório nos casos como o 

presente, principalmente o artigo 24, II, 

da Lei Federal 8.666/96; 
 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Pare-

cer Técnico da Secretaria Municipal de 

Controle Interno aprovando as normas 

legais do referido processo; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1.º Dispensar o procedimento de lici-

tação, nos termos do art. 24, inciso II, da 

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, para contratação 

da Empresa VICTOR LIMA AL 

KHOURY, CNPJ 15.428.275/0001-06, 

no valor unitário de R$ 35,00 (trinta e 

cinco reais), sendo pago um valor estima-

do total de R$ 8.750,00 (oito mil e sete-

centos e cinquenta reais), 
 

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COLMÉIA, Estado do Tocan-

tins, aos 01 dias do mês de março de 2022. 
 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Municipal de Assist. Social 

_______________________________________ 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 011/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para prestação de 

serviço de confecção de enxoval hospitalar 

com impressão de logomarca.” 
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O GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMEIA - ESTADO DO TOCANTINS, 

no uso de suas atribuições legais e constitu-

cionais e em conformidade com a Lei Or-

gânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, do 

Fundo Municipal de Saúde de Colmeia-TO, 

que informa a necessidade de contratação 

de empresa especializada em serviços de 

confecção de enxoval, que serão destinados 

ao Hospital Elias Dias Barbosa, para evitar 

a contaminação e propagação de enfermi-

dades aos pacientes e trabalhadores; 
 

Considerando, que a Secretaria de Saúde 

não dispõe de recursos tecnológicos e hu-

manos em seus quadros para atender as 

próprias necessidades; 
 

Considerando, que a contratação direta, sem 

licitação, por dispensa, em razão do valor 

econômico do contrato encontra estribo no 

princípio da economicidade, cujo teor é 

conexo com o princípio da proporcionali-

dade, na medida em que deve há ver relação 

proporcional entre os gastos da Administra-

ção pública com o procedimento e as van-

tagens a serem auferidas com ele; 
 

Considerando, a Justificativa da contrata-

ção, do preço e da razão da escolha do 

fornecedor da CPL, a qual apontou as nor-

mas legais que possibilitam a dispensa do 

processo licitatório nos casos como o pre-

sente, principalmente o artigo 24, II, da Lei 

Federal 8.666/96; 
 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Parecer 

Técnico da Secretaria Municipal de Contro-

le Interno aprovando as normas legais do 

referido processo; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1.º Dispensar o procedimento de licitação, 

nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera-

ções, para contratação da Empresa NACIO-

NAL EMPEENDIMENTOS LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o nº 13.543.878/0001-15, no 

valor total de R$ 16.973,00 (dezesseis mil e 

novecentos e setenta e três reais). 
 

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 
 

Colmeia-TO, aos 25 de fevereiro de 2022. 
 

VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Mun. de Saúde 
_______________________________________ 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 015/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para con-

tratação de empresa especializada em serviços 

de arbitragem para jogos de futebol de campo, 

durante o campeonato de futebol amador com 

estimativa de 31 partidas.” 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais e constitucio-

nais e em conformidade com a Lei Orgâni-

ca Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação prove-

niente do Termo de Referência, da Prefeitura 

Municipal de Colméia-TO, junto com Diretoria 

de Esporte, informa a necessidade da contrata-

ção de empresa especializada em serviços de 

arbitragem para jogos de futebol de campo, 

durante o campeonato de futebol amador com 

estimativa de 31 partidas. 
 

Considerando, que o Poder Executivo Muni-

cipal não dispõe de recursos humanos em seus 

quadros para atender as próprias necessidades; 
 

Considerando, que a contratação direta, sem 

licitação, por dispensa, em razão do valor 

econômico se encontra estribo no princípio 

da economicidade, cujo teor é conexo com 

o princípio da proporcionalidade, na medi-

da em que deve há ver relação proporcional 

entre os gastos da Administração pública 

com o procedimento e as vantagens a serem 

auferidas com ele; 
 

Considerando, a Justificativa da contratação, 

do preço e da razão da escolha do fornecedor 

da CPL, a qual apontou as normas legais que 

possibilitam a dispensa do processo licitatório 

nos casos como o presente, principalmente o 

artigo 24, II, da Lei Federal 8.666/96; 
 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Parecer 

Técnico da Secretaria Municipal de Contro-

le Interno aprovando as normas legais do 

referido processo; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1.º Dispensar o procedimento de licitação, 

nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera-

ções, para contratação da empresa C. S. 

SPORTS, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.534.657/0001-25, no valor global de no 

valor total de R$ 15.593,00 (quinze mil e qui-

nhentos e noventa e três reais). 
  

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 
 

Poder Executivo Municipal de Colméia, 

Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de 

março de 2022. 
  

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal  

_______________________________________ 

 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

FUNDO MUNICIPAL DEASSITÊN-

CIA SOCIAL DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 006, 

DE 01 DE MARÇO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE E 

SONORIZAÇÃO. 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede na 

Praça da Bíblia, s/nº, Centro, CEP 77.725-000, 

Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 11.378.344/ 

0001-55, representado neste ato pela Senhora, 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS, brasileira, 

casada, portadora da Carteira de Identidade nº 

2.115.385 SSP/GO, CPF nº 211.028.809-91, 

residente e domiciliada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: VICTOR LIMA AL 

KHOURY, estabelecida na Avenida San-

tos Dumont, nº 99, CEP 777.25-000, 

Colméia-TO, inscrita no CNPJ 

15.428.275-0001-06, representado neste 

ato pela Senhor, VICTOR LIMA AL 

KHOURY¸ brasileiro, empresário, CPF 

801.738.451-34, RG 186.473 SSP/TO, 

residente e domiciliado em Colméia-TO. 
 

DO VALOR: O CONTRATANTE pagará 

ao CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato o valor unitário 

de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), o que cor-

responde o valor estimado total de R$ 8.750,00 

(oito mil e setecentos e cinquenta reais). 
 

DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO 

DA CONTRATAÇÃO: A despesa decor-

rente do presente processo correrá por 

conta da funcional programática – 2022  
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DO PRAZO DO CONTRATO: O presente 

contrato terá vigência de 10 (dez) meses, conta-

do a partir da data de sua assinatura, podendo o 

mesmo vir a ser prorrogado por sucessivos 

períodos, com vistas a obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a Administração 

de acordo com o art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
  

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, observadas 

as alterações posteriores introduzidas nos 

referidos diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 

SOCIAL DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 007, 

DE 01 DE MARÇO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 295/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA PARA FORNECIMENTO DE MÃO 

DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PE-

QUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTI-

NADO AO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede na 

Praça da Bíblia, s/nº, Centro, CEP 77.725-

000, Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

11.378.344/0001-55, representado neste ato 

pela Senhora, MARIVAN DIAS PEREIRA 

REIS, brasileira, casada, portadora da Car-

teira de Identidade nº 2.115.385 SSP/GO, 

CPF nº 211.028.809-91, residente e domici-

liada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: CARLOS SANTOS 

GONÇALVES LIMA 89970080130, com 

sede na AV. ANTONIO BENTO, Nº0, 

SETOR SUL, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ nº 27.123.502/0001-

66, neste ato representada pelo Sr. CAR-

LOS SANTOS GONÇALVES LIMA, 

brasileiro, residente e domiciliado na AV. 

ANTONIO BENTO, Nº0, SETOR SUL, 

CEP 77.725-000, Colméia-TO, portador da 

Carteira de Identidade nº 646195 SSP/TO, 

CPF nº 899.700.801-30. 

DO VALOR: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos serviços 

objeto deste contrato o valor unitário de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais), o que corresponde 

o valor estimado total de R$ 8.750,00 (oito 

mil e setecentos e cinquenta reais). 
 

DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO 

DA CONTRATAÇÃO: A despesa decor-

rente do presente processo correrá por conta 

da funcional programática – 2022  
 

 
 

DO PRAZO DO CONTRATO: O presente 

contrato terá vigência de 10 (dez) meses, 

contado a partir da data de sua assinatura, 

podendo o mesmo vir a ser prorrogado por 

sucessivos períodos, com vistas a obtenção 

de preços e condições mais vantajosas para 

a Administração de acordo com o art. 57, 

da Lei nº 8.666/93. 
  

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, observadas 

as alterações posteriores introduzidas nos 

referidos diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 012, 

DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA PARA FORNECIMENTO DE MÃO 

DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PE-

QUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, com sede na Avenida 

Longuinho Vieira Júnior, nº 934, Centro, 

CEP 77.725-000, Colméia-TO, inscrita no 

CNPJ nº 30.881.766/0001-93, representado 

neste ato pela Senhora, KELLY REJAINE 

FERREIRA TEIXEIRA, brasileira, solteira, 

portadora da Carteira de Identidade nº 

446.939 SSP/TO, CPF nº 901.685.931-49, 

residente e domiciliada em Colméia-TO. 
  

CONTRATADO: CARLOS SANTOS 

GONÇALVES LIMA 89970080130, com 

sede na AV. ANTONIO BENTO, Nº0, 

SETOR SUL, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ nº 27.123.502/0001-

66, neste ato representada pelo Sr. CAR-

LOS SANTOS GONÇALVES LIMA, 

brasileiro, residente e domiciliado na AV. 

ANTONIO BENTO, Nº 0, SETOR SUL, 

CEP 77.725-000, Colméia-TO, portador da 

Carteira de Identidade nº 646195 SSP/TO, 

CPF nº 899.700.801-30. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos servi-

ços objeto deste contrato, no valor mensal 

de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) total de 

R$ 11.000,00 (onze mil reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa 

decorrente do presente processo correrá por 

conta da funcional programática – 2022 – Ficha: 

0280 / Ação: Manutenção da Secretaria Munici-

pal de Educação / Dotação: 06.06.12.122. 

2093.2.211 / Fonte 1.500. 1001.000000 / Ele-

mentos de despesa 3.3.90.39/16. 
 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigên-

cia de até 10 (DEZ) meses, contado a partir 

da data de sua assinatura, até 31 de dezem-

bro de 2022, podendo o mesmo vir a ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

com vistas a obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para a Administração de 

acordo com o art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
 

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, observadas 

as alterações posteriores introduzidas nos 

referidos diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Transparência  

e Controle Interno (Dec. nº 01 de 03/01/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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