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AVISOS DE LICITAÇÃO 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA – TO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-SRP 

 

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA, ESTADO DO TOCAN-

TINS, mediante o Pregoeiro e equipe de 

apoio, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação, na mo-

dalidade Pregão Eletrônico, tipo menor 

preço por item, visando o REGISTRO DE 

PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DE VEÍCULO, TIPO MICRO-ÔNIBUS, 

com início e recebimento das propostas e 

habilitação a partir do dia 23/03/2022, às 

08h:30min, no site www.bnc.org.br. Encer-

ramento de envio de proposta e habilitação 

até 01/04/2022 as 08h:29min, e início da 

sessão eletrônica dia 01/04/2022, as 

08h:30min, no site www.bnc.org.br  
 

Edital e anexos poderão ser retirados na 

Prefeitura Municipal de Colméia-TO, pelo e-

mail colmeialicitacao@gmail.com, pelo site: 

www.colmeia.to.gov.br ou www.bnc.org.br.  
 

Maiores informações pelo telefone: (63) 

3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicita-

cao@gmail.com. 
 

Colméia – TO, 18 de março de 2022. 
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro  

_______________________________________ 
 

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA-TO 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA-TO 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 332/2022  

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO –  

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 1/2022. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta 

dos presentes autos e considerando a regula-

ridade de todo o procedimento licitatório, em 

especial o julgamento procedido pelo(a) 

Presidente(a) , inserto nestes autos, bem 

como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso 

de minhas atribuições legais, com fulcro nas 

disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993 com modificações posteriores, HO-

MOLOGAR o procedimento licitatório reali-

zado na modalidade de ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS nº 1/2022 AQUI-

SIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA 

DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE COLMÉIA-TO destinados a 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA deste Município, para o cumpri-

mento das atribuições do Município de 

COLMÉIA/TO, apresentando-se como pro-

postas mais vantajosas as das empresas:  
 

● LIZARD SERVICOS EIRELI, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no 

CPF/CNPJ sob nº 30.536.715/0001-24, 

estabelecida em RUA JI1, 181, QUA-

DRA03 LOTE 08/13 SALA 12 - JD IPE, 

18 de março de 2022 - Ano VIII - Nº 688 
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GOIÂNIA - GO, vencedora dos itens abai-

xo relacionados: 

 

 
 
Importa-se a presente licitação na importância 

total de R$ 334.900,00 (trezentos e trinta e 

quatro mil e novecentos reais), cuja despesa 

deverá correr a conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: Não há dotações informadas. 

 
PUBLIQUE-SE. 

 
Colméia/TO, aos, 18 de março de 2022 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 001/2022/CARONA 

Protocolo 150/2022 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

E HOMOLOGAÇÃO 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-

TOS DESTINADOS AO FUNDO MUNI-

CIPAL DE SAÚDE DE COLMÉIA-TO. 

 

Com base nas informações constantes do 

Processo em referencia, através do PRE-

GÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 002/2021, e com base no 

despacho da Comissão de Licitação e no 

Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, 

bem como em cumprimento aos termos do 

art. 43, VI, da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO a 

adesão as Atas de Registro de Preços, vin-

culadas ao PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021 – 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

MATEIROS-TO, visando a AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS DESTINADOS 

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMÉIA-TO, com fulcro na Lei Federal 

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, DECRE-

TO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 

2018, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 

8.666/93 de 21 de junho de 1993, em favor 

da empresa PROFARM SERVICOS EI-

RELI, inscrita no CNPJ n° 00.545.222 

/0001-90, estabelecida na Q. 104 SUL, 

AVENIDA LO11, S/N, PLANO DIRETOR 

SUL, com o Valor Total de R$ 716.836,00 

(SETECENTOS E DEZESSEIS MIL OI-

TOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS). 

 

COLMÉIA/TO, 18 de março de 2022. 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 002/2022/CARONA 

Protocolo 151/2022 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

E HOMOLOGAÇÃO 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS 

DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE COLMÉIA-TO. 

 

Com base nas informações constantes do 

Processo em referencia, através do PRE-

GÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 003/2021, e com base no 

despacho da Comissão de Licitação e no 

Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, 

bem como em cumprimento aos termos do 

art. 43, VI, da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO a 

adesão as Atas de Registro de Preços, vin-

culadas ao PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 – 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

MATEIROS-TO, visando a AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS HOSPITALARES E 

ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMÉIA-TO, com fulcro na Lei Federal 

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, DECRE-

TO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 

2018, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 

8.666/93 de 21 de junho de 1993, em favor 

da empresa PROFARM SERVICOS EI-

RELI, inscrita no CNPJ n° 00.545.222 

/0001-90, estabelecida na Q. 104 SUL, 

AVENIDA LO11, S/N, PLANO DIRETOR 

SUL, com o Valor Total de R$ 438.063,22 

(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO 

MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E 

VINTE DOIS CENTAVOS). 

 

COLMÉIA/TO, 18 de março de 2022. 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 

ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 14/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para con-

tratação de empresa para aquisição de material 

de expediente e escritório, para o Fundo Muni-

cipal de Saúde de Colmeia-TO” 
 

O FUNDO 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 para aquisição de material de 

expediente e escritório; 
 

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 alterações, para 

contratação da Empresa D PEREIRA RIBEIRO, 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.931.239/0001-24, no 

valor total de R$ 16.451,00 (dezesseis mil quatro-

centos e cinquenta e um reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

Colmeia-TO, aos 17 de março de 2022. 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 16/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para aquisição de 

material de Permanente” 
 

O FUNDO 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 prove-

niente do Termo de Referência, do Fundo 

Municipal de Saúde de Colmeia-TO, que in-

forma a necessidade de contratação de empresa 

para aquisição de material de permanente; 
 

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 D PEREI-

RA RIBEIRO, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.931.239/0001-24, no valor total de R$ 

17.070,00 (dezessete mil e setenta reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

Colmeia-TO, aos 17 de março de 2022. 
 

VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 

INFORMATIVO 
 

GERENCIAR BEM A VIDA PESSOAL 
É UMA MEDIDA NECESSÁRIA 

 

 

 
Dificilmente se atinge o sucesso profissional sem 

pagar um alto preço por isso, mas quando o preço é o 
fracasso total na vida pessoal, está na hora de repensar 
as prioridades. 

 
Como bem disse o poeta Fabrício Carpinejar: “O 

preço do sucesso não pode ser o fracasso na vida 
pessoal”. Quando pagamos tal preço, assumimos 
também as suas consequências: amores perdidos, 
filhos infelizes, amizades superficiais, saúde com-
prometida, pequenos prazeres ignorados, solidão e 
outras mazelas. 

 
Claro que o sucesso profissional deve ser buscado 

com esforço e dedicação, porém as pessoas não devem 
se tornar escravas do dinheiro, do poder, da vaidade, do 
status e da fama. 
 

O equilíbrio entre a vida profissional 
e a vida pessoal é fundamental! 

 

 

Em recente artigo intitulado “A meia maratona de 
Amsterdã”, no Jornal do Comércio de Porto Alegre, o 
empresário Nizan Guanaes cita o livro “On Managing 
Yourself”, publicado pela Harvard Business School, em 
que Clayton Christensen, conhecido como o guru da 
inovação, defende que a melhor medida empresarial é a 
gestão da própria vida pessoal. 

 

Nizan afirma que: “A vida profissional é um moedor de 
carne. Se você não a domina, ela engole você. Ela engole 
seu corpo, sua família, suas relações. Ela come tudo.” E, 
continua: “Muitas vezes o sucesso não consegue ser susten-
tado porque o corpo, e a alma, a cabeça, são destruídos 
antes por toda essa pressão profissional”. 

 

 

São muitos os exemplos de pessoas famosas que 
destruíram suas carreiras ou as interromperam preco-
cemente porque não conseguiram administrar suas vidas 
pessoais. Inclusive, são inúmeros os estudos e artigos 
de especialistas que defendem que a satisfação na vida 
pessoal é um propulsor para o sucesso na vida profissi-
onal, pois melhora a criatividade, ajuda nas relações 
interpessoais, faz líderes melhores e aumenta a produti-
vidade. 

 
A reflexão não vale apenas para os que já atingiram 

o sucesso, mas também para aqueles que ainda o 
buscam a qualquer preço. Trabalham exaustivamente e 
não se desligam nem nos raros momentos de prazer, 
comprometendo a família, a vida social e a própria 
saúde. 

 
Sim, a saúde, física e emocional, comprometida pe-

lo excesso de estresse, ansiedade, distúrbios do sono e 
alimentação, pressão arterial alta, irritabilidade etc. É o 
sinal vermelho dado pelo corpo avisando que chegou a 
hora de diminuir a velocidade ou colocar o pé no freio. 

 
Na verdade chegou mesmo foi a hora de arrumar 

tempo para brincar com os filhos, viajar, pisar na areia 
da praia, admirar a natureza, assistir a um bom filme, ler 
os livros que estão na prateleira há meses, cozinhar, 
levar seus pais para jantar, enfim dar atenção a si 
mesmo e às pessoas amadas. 

 
Felizes são os que não negligenciam suas vidas 

pessoais, porque quando a crise econômica chega, o 
câmbio aumenta e os negócios não vão bem, ainda 
assim restarão motivos para sorrir. 

 
Fique por dentro de dicas valiosas para ter equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional e conquistar cada 

vez mais satisfação no trabalho 
 
No entanto, o dia-a-dia atarefado de quem atua no 

cenário atual pode acabar impedindo que os profissio-
nais se deem conta do excesso de trabalho até que isso 
começa a afetar, de fato, a sua vida. Para que este não 
seja o seu caso, confira uma lista especial com 10 
formas de promover o equilíbrio entre vida pessoal e 
profissional nos dias de hoje: 

 
Fonte: 
https://www.contioutra.com/gerenciar-bem-a-vida-
pessoal-e-uma-medida-necessaria/ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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.contioutra.com/gerenciar-bem-a-vida-pessoal-e-uma-medida-necessaria/
https://www.contioutra.com/gerenciar-bem-a-vida-pessoal-e-uma-medida-necessaria/

		2022-03-18T16:28:35-0300
	Colmeia-TO (Nomeação: Decreto 55/2015)
	WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento


		2022-03-18T16:28:52-0300
	Colmeia-TO (Nomeação: Decreto 55/2015)
	WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento


		2022-03-18T16:29:03-0300
	Colmeia-TO (Nomeação: Decreto 55/2015)
	WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento




