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CÂMARA MUNICIPAL 
 

DECRETOS DE DISPENSA 

 

DECRETO LEGISLATIVO 029/2022 
 

“Altera numeração de Decreto de Dispensa 

de Processo Licitatório para contratação 

da Empresa Mega Suporte e Serviços Eire-

li, CNPJ nº 10.451.784/0002-09” 

 

CONSIDERANDO que por um lapso foi 

emitido em duplicidade a numeração, 

Decreto nº 025/2022: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-

CIPAL DE COLMEIA - TO, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o cargo. 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica alterado a numeração do 

Decreto 025/2022, de 05 de janeiro de 

2022, o qual emana sobre Dispensa de 

Licitação sob o Nº 002/2022, para Con-

tratação da Empresa Mega Suporte e 

Serviços Eireli, CNPJ nº 10.451.784/ 

0002-09, para Locação de Sistema Infor-

matizado para atender as demandas da 

Câmara Municipal de Vereadores de 

Colmeia-TO, para o número 025A/2022,  

de 05 de janeiro de 2022. 

 

Art. 2º. Os demais dados expresso no 

Decreto permanece inalterados. 

 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a partir de 05 de janeiro de 2022, 

revogando se as disposições em contrário. 

  

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE COLMEIA 

– TO, em 15 de março de 2022. 

 
ISAAC COSTA CARVALHO 

Presidente da Câmara 

_______________________________________ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATOS DE HOMOLOGAÇÃO 
  

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022-FMAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2022 
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MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

_______________________________________ 

 

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022-FMAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2022 
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MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

VOCÊ DECIDE SE VIVE  
OU SE APENAS SOBREVIVE 

 

Você decide se vive ou se apenas sobrevive. 

Você decide se quer se deixar levar, andar pelo 
mundo com as pontas dos pés, cheio de preo-

cupações devido aos inúmeros perigos do 
mesmo, ou se quer arriscar e aproveitar, acon-

teça o que acontecer. Porque quem não arrisca 

não petisca, e nesta vida, infelizmente, por 
muito que queiramos, não podemos controlar 

tudo o que acontece ao nosso redor. 
 

 
 

Você decide se vive angustiado pelas preocu-

pações em relação às mil desgraças que podem 

acontecer à você e às pessoas que você ama, 

ou se aceita a incerteza como apenas mais uma 

parte da vida. No final das contas, fazer tempes-

tade em copo d’água é mais uma opção entre 
todas as disponíveis no seu dia a dia. 
 

No entanto, se apesar de tudo você não conse-
gue evitar que a preocupação excessiva pelas 

inúmeras circunstâncias da vida cotidiana o 
deixe angustiado, então talvez você sofra do 

que se designa, segundo as diferentes classifi-

cações e diagnósticos atuais, o DSM-5 e a CIE-
10, um Transtorno de Ansiedade Generalizada, 

mais conhecido como TAG. 
 

“Quem não está preso pela necessidade está 

preso pelo medo: alguns não dormem pela 

ansiedade de ter as coisas que não têm, e 

outros não dormem pelo pânico de perder as 

coisas que têm.”  

-Eduardo Galeano- 
 

Você sofre mais se vive sem viver 
 

Se você vive sem viver, tentando evitar todas as 
coisas ruins, no final acaba por sofrer sem que 

aquilo que você tenta evitar que aconteça, na 

realidade, chegue a acontecer. Antecipar um 
possível sofrimento, um acidente, uma catástro-

fe, só faz com que você sofra por algo que não 
chegou a acontecer e que é muito provável que 

nunca aconteça. 
 

Esta preocupação constante faz com que você 
tenha problemas de concentração e dificuldade 

para dormir, pois se concentra constantemente 
em um futuro dramático onde as situações mais 

corriqueiras são afetadas. Você pensa que a 

razão pela qual o seu filho está demorando a 
ligar é porque ele sofreu um acidente, ou que 

você não vai conseguir realizar os futuros traba-

lhos que o seu chefe confiar a você. 
 

E isto faz com que você renda menos, o que 

permite, em parte, confirmar as suas preocupa-
ções e reafirmar assim o sentido que tem para 

você estar constantemente preocupada. Isso 

cria um círculo vicioso que se retroalimenta do 
seu mal-estar e da própria ansiedade, já que 

você rende menos se sente ansiedade. 
 

A causa disso não é outra senão a própria 

ansiedade, que não o deixa fazer as coisas da 

forma mais adequada possível, e por isso você 
se sente mais irritado do que o normal. 
  

Além disso, esta situação se torna aparente nas 
alterações físicas que a ansiedade produz no 

nosso corpo, que no caso do Transtorno de 

Ansiedade Generalizada manifestam-se na 
forma de tensão muscular e fadiga. Se você 

sente dores musculares contínuas sem que 
nada as justifique, ou se não consegue praticar 

tanto esporte como antes, pode ser porque a 

ansiedade esteja afetando o seu corpo. 

Você decide como vive a sua vida 

 

Você decide como vive a sua própria vida. Você 
pode quebrar esse círculo vicioso se aceitar que 

todos nós, sem exceção, vamos sofrer em algum 
momento da nossa vida, e que nos preocupar-

mos não faz com que seja possível evitar isso. 

 
São muitas as pessoas que não vivem os seus 

sonhos porque estão muito ocupadas vivendo 
os seus medos. Você pode decidir que tipo de 

pessoa vai ser, se vai ser das que vivem e 

desfrutam cada segundo ou das que não vivem 
porque temem sofrer a cada passo que dão. 

 

Você pode começar a viver de maneira a se 
centrar em todas essas oportunidades maravi-

lhosas que a vida está lhe dando e que você 
tem ignorado, simplesmente por estar paralisa-

do pelo medo de perdê-las. Desfrute de tudo, 

inclusiva das pequenas coisas, pois não sabe-
mos o que vai acontecer amanhã. Pense que 

aconteça o que acontecer, vida só há uma, faça 
com que valha a pena! 

 
Fonte: 

https://amenteemaravilhosa.com.br/voce-decide-vive-
ou-sobrevive/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

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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