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ATOS DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 012/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para con-

tratação de empresa para fornecimento de mão 

de obra, para execução de pequenos reparos 

nos prédios da administração pública.” 
 

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 pro-

veniente do Termo de Referência, do Fundo 

Municipal de Saúde, que informa a necessi-

dade de contratação de empresa para presta-

ção de serviços de fornecimento de mão de 

obra, para execução de pequenos reparos nos 

prédios da administração pública; 
 

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 licita-

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, para contratação da Empre-

sa ELETRICIDADE LIMA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 27.123.502/0001-66, no 

valor total de R$ 11.000,00 (onze mil re-

ais). Sendo pago mensalmente um valor 

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

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

data de sua assinatura.  
 

Colmeia-TO, aos 04 de março de 2022.. 
 

VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 14/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa de prestação de 

serviço de mão de obra, para execução de 

pequenos reparos nos prédios da adminis-

tração pública.” 
 

O PREFEITO DE COLMÉIA – ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribui-

ções legais e constitucionais e em confor-

midade com a Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação pro-

veniente do Termo de Referência, da Secreta-

ria Municipal de Administração, Gestão e 

Planejamento deste Município, que informa a 

necessidade de contratação de empresa para 

prestação de serviço de mão de obra, para 

execução de pequenos reparos nos prédios da 

administração pública; 
 

Considerando, que o Poder Executivo Mu-

nicipal não dispõe de recursos humanos em 

seus quadros para atender as próprias ne-

cessidades; 
 

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 ELETRI-

CIDADE LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 

27.123.502/0001-66, no valor global de R$ 

12.000,00 (doze mil reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Executi-

vo Municipal de Colméia, Estado do Tocan-

tins, aos 04 dias do mês de março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 16/2022 

 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para fornecimento 

de lanches diversos, para atendimento dos 

servidores que trabalham na área de limpe-

za urbana, bem como para atendimento dos 

servidores com coffee breaks na realização 

de eventos.” 

 

O PREFEITO DE COLMÉIA – ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribui-

ções legais e constitucionais e em confor-

midade com a Lei Orgânica Municipal, e: 

 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Administração 

deste Município, que informa a necessidade 

de contratação de empresa para fornecimen-

to de lanches diversos, para atendimento 

dos servidores que trabalham na área de 

limpeza urbana, bem como para atendimen-

to dos servidores com coffee breaks na 

realização de eventos; 
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Considerando, que o Poder Executivo Mu-

nicipal não dispõe de recursos humanos em 

seus quadros para atender as próprias ne-

cessidades; 

 

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 licita-

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

Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, para contratação da Empre-

sa L.N. DA S. SANTOS inscritas no CNPJ 

sob o nº 10.858.605/0001-71, no valor 

global de R$ 15.500,00 (quinze mil e qui-

nhentos reais). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Executi-

vo Municipal de Colméia, Estado do Tocan-

tins, aos 04 dias do mês de março de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 011,  

DE 04 DE MARÇO DE 2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 294/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PEQUE-

NOS REPAROS NOS PRÉDIOS DO FUN-

DO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, com sede na Rua Goiás, nº 

164, Centro, CEP 77.725-000, Colméia-TO, 

inscrita no CNPJ nº 11.328. 248/0001-00, 

representado neste ato pelo Senhor, VINI-

CIO SOUZA MARTINS, brasileiro, soltei-

ro, portador da Carteira de Identidade nº 

642.841 SSP/TO, CPF nº 004.718.461-20, 

residente e domiciliada em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: CARLOS SANTOS GON-

ÇALVES 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 repre-

sentado pelo Sr. CARLOS SANTOS GON-

ÇALVES LIMA, brasileiro, residente e domi-

ciliado 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. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos serviços 

objeto deste contrato, valor mensal de R$ 

1.100,00 (um mil reais), o que corresponde o 

valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despe-

sa decorrente do presente processo correrá 

por conta da funcional programática – 2022 

– Ficha: 175 / Ação: Manutenção do Fundo 

Municipal de Saúde / Dotação: 04.01.10 

.122.2093.2.159/ Fonte 1.500.1002.000000/ 

Elementos de despesa 3.3.90.39/16.  

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigên-

cia de 10 (dez) meses, contado a partir da data 

de sua assinatura, 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 

_______________________________________ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 015/2022,  

DE 04 DE MARÇO DE 2022 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 

PROTOCOLO/PROCESSO ADM. 293/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PEQUE-

NOS REPAROS NOS PRÉDIOS DA PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, com sede na Praça da Bíblia, 

s/nº, Centro, CEP 77.725-000, Colméia-TO, 

inscrita no CNPJ nº 02.070.746/ 0001-05. 

 

CONTRATADA: CARLOS SANTOS GON-

ÇALVES 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 repre-

sentado pelo Sr. CARLOS SANTOS GON-

ÇALVES LIMA, brasileiro, residente e domi-

ciliado 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. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos serviços 

objeto deste contrato, honorários contratuais 

no valor mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzen-

tos reais), o que corresponde o valor total de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa 

decorrente do presente processo correrá por 

conta da funcional programática – 2021 – 

Ficha: 45 / Ação: Manutenção e Gestão da 

Secretaria de Administração / Dotação: 

03.03.04.122.2093. 2.204/ Fonte 1.500.0000. 

000000/ Elementos de despesa 3.3.90.39/16.  

 

VIGÊNCIA: 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 iguais e 

sucessivos períodos, com vistas a obten-

ção de preços e condições mais vantajo-

sas 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 

_______________________________________ 

 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 012,  

DE 04 DE MARÇO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

77.725-000, Colmeia-TO                                                                                                                                                                                                                    prefeituramunicipaldecolmeia@gmail.com 
Praça da Bíblia, S/N, Centro                                                                                                                                                                                                                   (63) 3457-1843, www.colmeia.to.gov.br 

Pág 03 
04 de março de 2022 Ano VIII, nº 679 

OBJETO: Contratação de empresa para 

prestação de serviço especializado em cole-

ta, tratamento e transporte de resíduos de 

lixo hospitalar/infectante, visando o descar-

te desse material gerado pelo Hospital Mu-

nicipal de Colméia-TO 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, com sede na Rua Goiás, nº164, Centro, 

CEP 77.725-000, Colméia-TO, inscrita no CNPJ 

nº 11.328.248/0001-00, representado neste ato 

pelo Senhor, VINICIO SOUZA MARTINS, 

brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identi-

dade nº 642.841SSP/TO, CPF nº 004.718.461-20, 

residente e domiciliada em Colméia-TO 
 

CONTRATADO: E RODRIGUES DOS 

SANTOS EIRELI, com sede na Avenida 

Fortaleza, nº 3014, Jardim Águas Claras, 

Guaraí - TO, CEP 77.700-000, inscrita no 

CNPJ nº 06.368.688/0001-43, representado 

neste ato pelo Senhor Emivaldo Rodrigues 

dos Santos, brasileiro, empresário, portador da 

Carteira de Identidade nº 1.429.364 SSP/TO, 

CPF nº 806.305.611-68, residente e domicili-

ado em Guaraí-TO. 
 

DO VALOR: O CONTRATANTE pagará 

ao CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, valor mensal 

de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), o 

que corresponde o valor total de R$ 

17.000,00 (dezessete mil reais). 
 

DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO 

DA CONTRATAÇÃO: A despesa decor-

rente do presente processo correrá por conta 

da funcional programática – 2022 – Ficha: 

332 / Ação: Manutenção do Hospital Muni-

cipal / Dotação: 04.01.10.302. 2114.2.228/ 

Fonte 1.500.1002.000000/ Elementos de 

despesa 3.3.90.39/78.  
 

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 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

ANIMAIS EXPRESSAM GRATIDÃO?  
ESSES NÃO SE ESQUECERAM DE  
AGRADECER QUEM OS AJUDOU! 

No mundo, existem algumas pessoas que sen-
tem a dor dos outros como se fossem suas e 
não conseguem ficar sem ajudá-las, tendo como 
recompensa o agradecimento da pessoa ajuda-
da. Felizmente essa gratidão não fica só 
entre os humanos! Selecionamos algumas 
histórias incríveis onde os animais se mostram 
muito agradecidos também. Confira! 
 

1. O cisne abraça seu socorrista 
Esses pássaros têm uma má reputação, pois 
são considerados agressivos e hostis. Mas 
Richard Wies não entrou em pânico e ajudou a 
libertar o cisne que ficou preso em uma cerca. 
Como sinal de gratidão, o animal ferido resolver 
dar esse abraço no homem. 
 

 
 
2. Expressão de gratidão de um super cão 
para um super veterinário 

 

 

3. Onça-pintada resgatada 
Soldados da Marinha do Brasil encontraram 
uma pequena onça viva na selva amazônica. 
Como ela não conseguiria viver sozinha, eles a 
levaram e hoje ela é muita boazinha com os 
seus heróis 
 

 

4. O canguru salvo há mais de 10 anos adora 
abraçar seus heróis 
 
Abigail foi resgatada e levada para a reserva de 
“Alice Springs” quando tinha apenas 2 anos de 
idade. Sempre que ela vê seus resgatadores ela 
mostra, com seus abraços, que lembra da bon-
dade das pessoas. 
 

 
 

 
Fonte: 
https://www.awebic.com/gratidao-animais/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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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