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ATOS DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 008/2022 

 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para aquisição de 

gêneros alimentícios de panificação.” 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMEIA - ESTADO DO TO-

CANTINS, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais e em conformida-

de com a Lei Orgânica 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 contra-

tação de empresa para aquisição de gêne-

ros alimentícios de panificação; 

 

Considerando, que a Secretaria de Saúde 

não dispõe de recursos tecnológicos e 

humanos 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 

proporcionalidade, 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 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 Em-

presa PANIFICADORA NOSSO PÃO, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

10.858.605/0001-71, no valor total de R$ 

17.541,00 (dezessete mil e quinhentos e 

quarenta e um reais) 

  

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

data de sua assinatura. 

  

Colmeia-TO, aos 08 de março de 2022. 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 20/2022 

 
“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para prestação de 

serviço de implantação e manutenção do 

portal oficial, sistema administrativo para 

website, hospedagens, integração com as 

redes sociais, suporte técnico, atendimen-

to, alteração de visual e de dados sempre 

que necessário.” 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e em conformidade 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 contrata-

ção de empresa para prestação de serviço 

de implantação e manutenção do portal 

oficial, sistema administrativo para web-

site, hospedagens, integração com as 

redes sociais, suporte técnico, atendimen-

to, alteração de visual e de dados sempre 

que necessário. 

 

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 

proporcionalidade, 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 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 Em-

presa CITRIANO SOLUÇÕES ONLINE, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

45.425.913/0001-98, no valor global de no 

valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

Sendo pago mensalmente um valor de R$ 

900,00 (novecentos reais). Incluindo um 

serviço de implantação do sistema no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 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 08 dias do mês 

de março de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 19/2022 

 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para prestação de 

serviço de lava jato, para lavagem dos veí-

culos e máquinas oficial do Municipal.” 

 

O PREFEITO DE COLMÉIA – ESTA-

DO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais e em 

conformidade com a Lei Orgânica Muni-

cipal, e: 

 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Administração 

deste Município, que informa a necessi-

dade de Contratação de empresa para 

prestação de serviço de lava jato, para 

lavagem dos veículos e máquinas oficial 

da Prefeitura Municipal; 

  

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 

proporcionalidade, 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 ROBERTO FRANSCISCO 

DE PAULA, inscritas no CNPJ sob o nº 

17.883.063/0001-36, no valor global de 

R$ 13.600,00 (treze mil seiscentos reais). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Exe-

cutivo Municipal de Colméia, Estado do 

Tocantins, aos 08 dias do mês de março 

de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 007/2022 

 

“Dispõe sobre dispensa de licitação 

para Contratação de empresa para for-

necimento de Materiais de Higiene e 

Limpeza” 

 

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 Materiais de Higiene e 

Limpeza. 

 

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 

proporcionalidade, 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 BELLA DISTRIBUIDORA 

LTDA, CNPJ 37.165.824/0001-21, no 

valor total de R$ 16.919,60 (dezesseis mil 

e novecentos e dezenove reais e sessenta 

e centavos). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL DE COLMÉIA, Estado do 

Tocantins, aos 08 dias do mês de março 

de 2022. 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Municipal de Assist. Social 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 008/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Contratação de empresa para fornecimen-

to de materiais de copa e cozinha.” 
 

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 materiais de copa e co-

zinha. 
 

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 dire-

ta, sem licitação, por dispensa, em 

razão do valor econômico do contrato 

encontra estribo no princípio da eco-

nomicidade, cujo teor é conexo com o 
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princípio da proporcionalidade, na 

medida em que deve há ver relação 

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 BELLA DISTRIBUIDORA 

LTDA, CNPJ 37.165.824/0001-21, no 

valor total de R$ 16.450,61 (dezesseis mil 

e quatrocentos e cinquenta reais e sessen-

ta e um centavos). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL DE COLMÉIA, Estado do 

Tocantins, aos 08 dias do mês de março 

de 2022. 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Municipal de Assist. Social 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 009/2022 

 

“Dispõe sobre dispensa de licitação 

para Contratação de empresa para for-

necimento de Materiais de Expediente e 

Papelaria.” 

 

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 Materiais de Expediente 

e Papelaria. 

 

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 

proporcionalidade, 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 

licitação, nos termos do art. 24, inciso 

II, da Lei Federal 8.666, de 21 de ju-

nho de 1993 e suas alterações, para 

contratação da Empresa BELLA DIS-

TRIBUIDORA LTDA, CNPJ 37.165. 

824/0001-21, no valor total de R$ 

16.996,78 (dezesseis mil e novecentos 

e noventa e seis reais e setenta e oito 

centavos). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL DE COLMÉIA, Estado do 

Tocantins, aos 08 dias do mês de março 

de 2022. 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Municipal de Assist. Social 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 0016, 

DE 08 DE MARÇO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICI-

AL DO MUNICÍPIO DE COLMÉIA-TO, 

SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA 

WEBSITE, HOSPEDAGEM, INTE-

GRAÇÃO COM AS REDES SOCIAIS, 

SUPORTE TÉCNICO, ATENDIMENTO 

ALTERAÇÃO DE VISUAL E DADOS 

SEMPRE QUE NECESSÁRIO, EM 

ESPECÍFICO PARA PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA. 
 

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, representado neste ato pelo 

Senhor, JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, brasi-

leiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade nº 1.108.121 SSP/TO, CPF nº 

431.885.327-68, residente e domiciliado 

na cidade de Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: CITRIANO SOLUÇÕES 

ONLINE, com sede na Rua 21 nº 1211, Setor 

Por do Sol Dois, CEP 77.700-000, Guaraí-

TO, inscrita no CNPJ nº 45.425.913/0001-98, 

representado neste ato pelo Senhora, AN-

DRESSA DA SILVA RODRIGUES, brasi-

leira, empresária, portador da Carteira de 

Identida de nº 1.686.846 SSP/TO, CPF nº 

097.732.621-70, residente e domiciliado Rua 

21 nº 1211, Setor Por do Sol Dois, CEP 

77.700-000, Guaraí-TO. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos servi-

ços objeto deste contrato, honorários con-

tratuais no valor mensal de R$ 900,00 (no-

vecentos reais), o que corresponde o valor 

total de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 045 / Ação: Manu-

tenção e Gestão da Secretaria de Admi-

nistração / Dotação: 03.03.04.122. 

2093.2.204/ Fonte 1.500.0000.000000 / 

Elementos de despesa 3.3.90.39/27. 
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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, obser-

vadas as alterações posteriores introduzi-

das 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 0017, 

DE 08 DE MARÇO DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS E 

MÁQUINAS NO ATENDIMENTO À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MÉIA-TO. 

 

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, representado neste ato pelo 

Senhor, JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, brasi-

leiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade nº 1.108.121 SSP/TO, CPF nº 

431.885.327-68, residente e domiciliado 

na cidade de Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: ROBERTO FRANCIS-

CO DE PAULA, com sede na Avenida 

Brasil, nº 1261, 77.725-000, Colméia-TO, 

inscrita no CNPJ nº 17.883.063 /0001-36, 

representado neste ato pelo Senhor RO-

BERTO FRANCISCO DE PAULA, brasi-

leiro, empresário, portador da Carteira de 

Identidade nº 910.780 SSP/TO, CPF nº 

017.383.191-56, residente e domiciliado na 

cidade de Colméia-TO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, honorários 

contratuais no valor total de R$ 13.600,00 

(treze mil e seiscentos reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 045 / Ação: Manu-

tenção e Gestão da Secretaria de Admi-

nistração / Dotação: 03.03.04.122. 

2093.2.204/ Fonte 1.500.0000.000000 / 

Elementos de despesa 3.3.90.39/19. 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 12 (doze) 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, obser-

vadas as alterações posteriores introduzi-

das nos referidos diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

PLANTE HORTELÃ PIMENTA NA SUA CASA  
E DÊ TCHAU PARA MOSCAS E OUTROS INSETOS 

 

Com que frequência você toma chá? E quantas 

dessas vezes é de hortelã? Ou quantos produtos, 

como cremes e óleos do seu armário possuem horte-

lã pimenta na composição?  
 

A hortelã pimenta (mentha piperita) oferece uma 

série de benefícios para a saúde e se você tiver o 

segundo volume do velho livro “A Flora Nacional na 

Medicina Doméstica” do professor Alfons Balbach, 

por exemplo, vai encontrar uma série de usos medi-

cinais domésticos. 
 

Desde que o homem passou a caminhar pela ter-

ra e a precisar curar uma série de problemas do 

corpo, foi por causa do uso da flora que hoje temos 

tantos conhecimentos sobre o poder curativo das 

mais variadas plantas medicinais. 
 

 
 

E também foi por causa do estudo das diversas 

plantas no dia a dia e das descobertas de outros 

benefícios, que o uso doméstico também se abriu 

para uma sem número de possibilidades. 
 

Alguns benefícios para a saúde e usos tera-

pêuticos:  

 O primeiro uso mais conhecido é o chá para resfriado 

comum: diminui a tosse, desentope o nariz, ajuda a 

limpar os pulmões, alivia a irritação na garganta e 

favorece a expectoração. 

 Óleos de hortelã pimenta ajudam a aliviar dores 

musculares, dores nos nervos e também aquelas 

causadas por atividade física. 

 Por ajudar a acalmar o intestino, a hortelã pimenta 

pode diminuir a produção de gases em excesso. 

 Também é benéfico no alívio de náuseas e vômi-

tos por acalmar o estômago. 

 Óleos de hortelã pimenta aplicados diretamente 

na testa ou perto dos olhos ajudam a reduzir dores de 

cabeça de origem nervosa. 

 Alivia a tontura. 
 

Embora seja uma planta que produz tantos bene-

fícios, há algumas contraindicações, como: 
 

Não devem ser usados óleos de hortelã pimenta 

em bebês e crianças com menos de 5 anos, pois 

pode causar reação alérgica. 
 

Também em formato de óleos e cápsulas segue 

contraindicado durante a gravidez e na amamenta-

ção, assim como os chás que devem ser evitados por 

diminuírem a produção de leite. 
 

Alguns usos domésticos para o bem-estar de 

sua família: 
 

 Como repelente natural de insetos: 

 Em forma de óleo essencial, espalhe nos batentes 

das portas e janelas, ajuda a impedir a entrada de 

formigas dentro de sua casa. 

 Você também pode ferver algumas folhas de 

hortelã pimenta e usar o líquido para borrifar pelos 

cantos dos cômodos. 

 Ou se preferir, bolsinhas com hortelã seca nas 

janelas de ambientes como cozinha e lavanderia, além 

de aromáticas, vão manter formigas e alguns mosqui-

tos longe de sua casa e manter sua família segura. 
 

Fonte: 

https://www.awebic.com/hortela-pimenta/ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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) 

 

 

g 

https://www.awebic.com/hortela-pimenta/

		2022-03-08T16:49:02-0300
	Colmeia-TO (Nomeação: Decreto 55/2015)
	WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento


		2022-03-08T16:49:18-0300
	Colmeia-TO (Nomeação: Decreto 55/2015)
	WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento


		2022-03-08T16:49:30-0300
	Colmeia-TO (Nomeação: Decreto 55/2015)
	WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento


		2022-03-08T16:49:44-0300
	Colmeia-TO (Nomeação: Decreto 55/2015)
	WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento




