
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Pág 01 
16 de março de 2022 Ano VIII, nº 687 

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
 
h 
 
 
 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMÉIA – TO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMÉIA, ESTADO DO 

TOCANTINS, mediante o Pregoeiro e 

equipe de apoio, torna público para co-

nhecimento dos interessados que realizará 

licitação, na modalidade Pregão Presenci-

al, tipo menor por item, visando a CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE-

DETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HI-

GIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA E 

SANITIZAÇÃO, com abertura das pro-

postas prevista para o dia 30 de março de 

2022, às 14h00min.  

 

Edital e Anexos poderão ser retirados na 

Prefeitura Municipal de Colméia ou pelo 

site: www.colmeia.to.gov.br.  

 

Maiores informações pelo telefone: (63) 

3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicita-

cao@gmail.com. 

 

Colméia – TO, 16 de março de 2022.  

 
WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMÉIA – TO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMÉIA, ESTADO DO TOCAN-

TINS, mediante o Pregoeiro e equipe de 

apoio, torna público para conhecimento 

dos interessados que realizará licitação, 

na modalidade Pregão Presencial (SRP), 

tipo menor por item, visando o REGIS-

TRO DE PREÇOS VISANDO A CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO FUTURO, EVEN-

TUAL E PARCELADO DE MEDICA-

MENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PARA ATENDIMENTO A DEMAN-

DAS JUDICIAIS, com abertura das pro-

postas previstas para o dia 29 de março 

de 2022, às 08h30min. 

 

Edital e Anexos poderão ser retirados na 

Prefeitura Municipal de Colméia ou pelo 

site: www.colmeia.to.gov.br.  

 

Maiores informações pelo telefone: (63) 

3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicita-

cao@gmail.com. 

 

Colméia – TO, 16 de março de 2022.  

 
WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMÉIA – TO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMÉIA, ESTADO DO TO-

CANTINS, mediante o Pregoeiro e 

equipe de apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que 

realizará licitação, na modalidade Pre-

gão Presencial, tipo menor por item, 

visando a CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 

DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO 

DE CAIXA D’AGUA E SANITIZA-

ÇÃO, com abertura das propostas pre-

vista para o dia 30 de março de 2022, às 

08h00min. 

 

Edital e Anexos poderão ser retirados na 

Prefeitura Municipal de Colméia ou pelo 

site: www.colmeia.to.gov.br.  

 

Maiores informações pelo telefone: (63) 

3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicita-

cao@gmail.com. 

 

Colméia – TO, 16 de março de 2022.  

 
WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DECRETOS 
 

Decreto nº 35/2022 

de 16 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre a Exoneração do cargo 

em comissão de SUBSECRETARIO 

MUN. AGRICULTURA, PECUARIA E 

ABASTEC da Prefeitura municipal de 

Colmeia-TO, e dá outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente 
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º. EXONERAR o Sr. ANTONIO 

FELIX NOGUEIRA GOMES FILHO, 

CPF; 262.029.051-15, do cargo em co-

missão de livre nomeação e exoneração 

de SUBSECRETARIO MUN. AGRI-

CULTURA, PECUARIA E ABASTE-

CIMENTO da Prefeitura Municipal de 

Colmeia, Estado do Tocantins.  
 

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor no 

dia da sua publicação, com seus efeitos a 

partir 31 de Março de 2022, revogando as 

disposições em contrário. 
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA/TO, aos 16 (dezesseis) 

dias do mês de Março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Decreto nº 36/2022 

de 16 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em 

comissão de Chefe de Gabiente da Pre-

feitura municipal de Colmeia-TO, e dá 

outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente. 
 

RESOLVE:  
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Art. 1º. NOMEAR o Sr. ANTONIO FE-

LIX NOGUEIRA GOMES FILHO, CPF; 

262.029.051-15, para o cargo em comissão 

de livre nomeação e exoneração de CHE-

FE DE GABINETE da Prefeitura Munici-

pal de Colmeia, Estado do Tocantins. 
 

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor no 

dia da sua publicação, com seus efeitos a 

partir 01 de Abril de 2022, revogando as 

disposições em contrário. 
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA/TO, aos 16 (dezesseis) 

dias do mês de Março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 015/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para prestação de 

serviço especializado em coleta, trata-

mento e transporte de resíduos de lixo 

hospitalar/infectante, visando o descarte 

desse material gerado pelo Hospital Mu-

nicipal de Colméia-TO.” 
 

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 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, do 

Fundo Municipal de Saúde de Colméia-TO, 

informa a necessidade da contratação de 

empresa para prestação de serviço especia-

lizado em coleta, tratamento e transporte de 

resíduos de lixo hospitalar/infectante, vi-

sando o descarte desse material gerado pelo 

Hospital Municipal 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 se 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 Ad-

ministração 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 oprocedimento 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 E RODRIGUES DOS SAN-

TOS EIRELLI ME, inscrita no CNPJ 

06.368.688/0001-43, no valor total de R$ 

17.000,00 (dezessete mil reais), sendo 

pago um valor mensalmente de R$ 

1.700,00 (mil e setecentos reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE 

COLMÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 16 dias do mês de março de 2022. 
 

VINICIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 012,  

DE 16 DE MARÇO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 
 

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 Identidade 

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 

domiciliado 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, 

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 

_______________________________________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 0013, 

DE 16 DE MARÇO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 266/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LIMPEZA DE VEÍCULOS E MÁ-

QUINAS. 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, com sede na Rua Goiás, nº164, 

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

crita no CNPJ nº 11.328.248/0001-00, repre-

sentado neste ato pelo Senhor, VINICIO 

SOUZA MARTINS, brasileiro, solteiro, 

portador da Carteira de Identidade nº 

642.841SSP/TO, CPF nº 004.718.461-20, 

residente e domiciliada em Colméia-TO. 
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CONTRATADO: ROBERTO FRANCISCO 

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 ROBERTO FRAN-

CISCO DE PAULA, brasileiro, 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 servi-

ços objeto deste contrato, honorários con-

tratuais no valor total de R$ 16.300,00 

(treze mil e seiscentos reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despe-

sa decorrente do presente processo correrá 

por conta das funcionais programáticas – 

2022 – Ficha: 332 / Ação: Manutenção do 

Hospital Municipal / Dotação: 04.01.10. 

302.2114.2.228/ Fonte 1.500.1002.000000 / 

Elementos de despesa 3.3.90.39/19. Ficha: 

175 / Ação: Manutenção do Fundo Munici-

pal de Saúde / Dotação: 04.01.10. 

122.2093.2.159/ Fonte 1.500.1002.000000 / 

Elementos de despesa 3.3.90.39/19. 
 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vi-

gência de 11 (onze) meses, contado a partir 

da data de sua assinatura, podendo o mes-

mo vir a ser prorrogado por iguais e suces-

sivos 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 
 

ELA SE SENTIU MAIS BONITA E CORREU  
42 KM APÓS VENCER O CÂNCER:  
“FOI O RECOMEÇO DE TUDO” 

 

Déborah Aquino, 42 anos, é uma destas pessoas 
que inspiram qualquer pessoa, independente dos 
problemas que ela esteja enfrentando no momen-
to. Mãe, esposa, dentista por formação, corredora 
por paixão e atualmente “Positive Coach”, ela foi 
diagnosticada com câncer de mama em 2013. 
 

A doença representa o segundo tipo mais incidente 
nas mulheres no mundo todo. De acordo com o 
INCA (Instituto Nacional de Câncer), ele representa 
28% dos novos casos de câncer por ano. As etapas 
do tratamento contra os tumores malignos afetam o 
corpo da mulher de diversas formas, desde a queda 
dos cabelos à remoção das mamas. 

 
 

Estes efeitos podem comprometer a sua autoesti-
ma, sua relação com o espelho e com a socieda-
de, mas, dentre tantos casos, há histórias de 
superação incríveis que servem de exemplo para 
que estas mulheres diagnosticadas sintam-se 
sempre belas, por dentro e por fora, e para que 
enxerguem suas vidas com um novo olhar. Essa é 
a história de Déborah. 
 

A partir do diagnóstico, ela sabia que a doença 
provocaria muitas mudanças em sua vida, mas 
além disso, ela passou a promover uma mudança 
positiva nas vidas de outras pessoas, especifica-
mente nas das mulheres que, assim como ela, 
vivenciam ou vivenciaram o câncer. 
 

Descoberta do câncer 
 

Em 2013, por oito meses, Déborah acompanhou 
nódulos benignos que apareceram em suas ma-
mas e ficou inquieta com a situação. “Achei muito 
esquisito porque em cada exame que eu fazia, os 
nódulos aumentavam de número e não de tama-
nho. Para os médicos, isso era normal, mas tinha 
uma vozinha que me falava: vai atrás que você 
tem alguma coisa”, diz. 
 

A carioca, que vive em São Paulo, fez uma grande 
viagem internacional e quando retornou procurou 
um mastologista para examiná-la (especialista que a 
operaria mais tarde). Na época, ela realizou mais 
uma ressonância e descobriu que os quatro nódulos 
que existiam em abril haviam se multiplicado para 
12 no mês de novembro. Feita a biópsia veio a 
notícia de que cinco destes nódulos eram malignos. 
 

Vaidade durante o tratamento 
 

Em 2014, Déborah iniciou sua jornada que iria de 
janeiro a setembro, vendo seu corpo e sua mente 
mudarem de diversas formas. Vaidosa, as dúvidas 
e os medos em relação à remoção das mamas e à 
queda dos cabelos se fizeram presentes. Para ela, 
em um primeiro momento, a questão dos seios foi 
a mais complicada de aceitar já que, em 2010, ela 
havia passado por um procedimento estético de 
mamoplastia de aumento, mais conhecido como 
implante de prótese de silicone. 
 

“Eu tinha uma relação de amor com meus seios. 
Rodei sete cirurgiões plásticos em São Paulo até 
encontrar o meu. O implante de silicone após a 
retirada da mama foi superbem feito, mas não fica 
a mesma coisa. Muita gente diz: ‘O que é um 
peito? Você está viva!’. Mas o seio é o símbolo da 
feminilidade. Acho que não cabe falar para uma 
mulher que está passando por isso que peito é o 
de menos, porque não é”, afirma. 

Déborah passou por um procedimento de adeno-
mastectomia bilateral, cirurgia em que, diferente da 
mastectomia, somente as glândulas mamárias são 
extraídas, preservando a pele e os mamilos da 
paciente. Superada esta etapa, chegou a hora da 
quimioterapia e da radioterapia. Na época, ela 
mantinha as madeixas compridas, mas para se 
acostumar com o visual que ganharia em poucos 
dias, decidiu abrir mão dos fios longos. 
 

“Eu sou superpositiva. Quando descobri que estava 
com câncer nem pensei que faria quimioterapia, mas 
já que foi necessária, primeiro cortei o cabelo chanel. 
Não queria aquele choque de ter cabelo grande e 
depois aparecer careca, principalmente por causa da 
minha filha que, na época, tinha três anos. Mas 15 
dias depois meu cabelo começou a cair de vez e eu 
raspei a cabeça”, diz. 
 
Correndo, vivendo e inspirando outras pessoas 
 
Atualmente, Déborah está em remissão, período em 
que o paciente sem evidência de câncer fica em 
observação para evitar o retorno da doença. Ela faz 
uso de um bloqueador hormonal e acompanhamen-
to médico, com exames a cada seis meses. Já a 
sua filha, Maria Eduarda, que hoje está com sete 
aninhos, agora entende a situação pela qual a 
mamãe passou e faz terapia para trabalhar as 
dúvidas que surgem sobre o assunto. 
 
“O que eu percebo durante as conversas nas pales-
tras ou no meu blog é que as mulheres que vence-
ram o câncer têm uma ‘neura’ de que pode aconte-
cer novamente, mas elas devem tirar a lição diante 
de tudo o que aconteceu e voltar a viver normal-
mente”, finaliza. 
 
Fonte: 
https://www.resilienciamag.com/ela-se-sentiu-mais-
bonita-e-correu-42-km-apos-vencer-o-cancer-foi-o-
recomeco-de-tudo/ 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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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