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AVISOS DE LICITAÇÃO 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA – TO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022-SRP 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MÉIA, ESTADO DO TOCANTINS, medi-

ante o Pregoeiro e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados 

que realizará licitação, na modalidade Pregão 

Presencial, tipo menor preço por item, vi-

sando o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO FUTURO, EVENTU-

AL E PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, 

com abertura das propostas previstas para o 

dia 11 de abril 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, 28 de março de 2022.  
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022-SRP 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMÉIA, ESTADO DO TOCAN-

TINS, mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, 

torna público para conhecimento dos interessa-

dos que realizará licitação, na modalidade 

Pregão Presencial, tipo menor preço por item, 

visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO FUTURO, EVENTUAL 

E PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, com 

abertura das propostas previstas para o dia 12 

de abril 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, 28 de março de 2022.  
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022-SRP 

 

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, tipo 

menor preço por item, visando o REGIS-

TRO DE PREÇOS PARA A CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-

NECIMENTO FUTURO, EVENTUAL E 

PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, 

com abertura das propostas previstas para 

o dia 12 de abril de 2022, às 10h00min. 
 

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, 28 de março de 2022.  
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022-SRP 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL DE COLMÉIA, ES-

TADO DO TOCANTINS, mediante o 

Pregoeiro e equipe de apoio, torna públi-

co para conhecimento dos interessados 

que realizará licitação, na modalidade 

Pregão Presencial, tipo menor preço por  

item, visando o REGISTRO DE PRE-

ÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL, com abertura 

das propostas previstas para o dia 12 de 

abril 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, 28 de março de 2022.  
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA – TO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022-SRP 
 

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 Eletrônico, tipo menor preço por 

item, visando o REGISTRO DE PRE-

ÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E 

ARTIGOS DE PAPELARIA, PARA 

OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚ-

DE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

COLMEIA-TO, com início e recebi-

mento das propostas e habilitação a 

partir do dia 31/03/2022, às 08h:30min, 

no site www.bnc.org.br. Encerramento 

de envio de proposta e habilitação até 

13/04/2022 as 08h:29min, e início da 

sessão eletrônica dia 13/04/2022, as 

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

Edital e anexos poderão ser retirados na Pre-

feitura 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, 28 de março de 2022.  
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
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ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 011/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação Con-

tratação de empresa para prestação de 

serviço de manutenção preventiva e cor-

retiva em materiais e equipamentos de 

informática (computadores), que atenderá 

a demanda do fundo municipal de assis-

tência social de Colméia-TO.” 
 

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 Social 

deste Município, que informa a necessida-

de de Contratação de empresa para presta-

ção de serviço de manutenção preventiva e 

corretiva em materiais e equipamentos de 

informática (computadores), que atenderá 

a demanda do fundo municipal de assis-

tência social 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 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 Empresa 

THIAGO CARDOSO DE MORAES-ME 

(CLINICA DO COMPUTADOR), CNPJ 

12.695.101/0001-03, no valor total de R$ 

5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais). 
  

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

data de sua assinatura. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COLMÉIA, Estado do Tocan-

tins, aos 28 dias do mês de março de 2022. 
 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

SUA MENTALIDADE É O QUE REALMENTE 
DETERMINA SUA SAÚDE 

 

Se o plano de exercícios do Ano Novo já tiver falhado, tente 
não se concentrar em todos os exercícios que você deveria ter 
feito. Novas pesquisas revelaram uma conexão surpreendente 
entre as crenças das pessoas e sua saúde: por serem muito 
negativas sobre sua atividade física, algumas pessoas podem 
“se considerar fora de forma”. 
 

Cientistas da Universidade de Stanford, nos EUA, analisaram 
dados de mortalidade de 61 mil adultos. Por 21 anos, dezenas 
de medidas foram tomadas, incluindo o quanto as pessoas se 
exercitavam e, principalmente, quanto exercício elas pensa-
vam que faziam em comparação com outras pessoas da 
mesma idade. Durante esse tempo alguns participantes 
morreram de várias doenças. 
 

Analisando os vários fatores que podem ter contribuído para a 
saúde dos participantes, os pesquisadores descobriram algo 
extraordinário. As pessoas que achavam que não estavam 
fazendo tanto exercício quanto seus colegas morriam mais cedo 
do que aquelas que pensavam que faziam mais, mesmo quando 
a quantidade real de exercício que faziam era a mesma. 
 

Esse efeito permaneceu o mesmo quando levaram em conta o 
estado de saúde dos participantes e fatores como o tabagismo. 
Comparar nossa forma física com a dos nossos amigos pode 
levar a efeitos negativos. 
 

O exercício, é claro, aumenta sua expectativa de vida, mas 
este estudo sugere que as percepções do exercício também 
fazem diferença. A autora do estudo, Octavia Zahrt, da 
Universidade de Stanford, contou que a experiência pessoal 
motivou a pesquisa.  
 

Quando ela se mudou para a escola de pós-graduação na 
Califórnia, ela se viu cercada por pessoas vestidas em seu 
kit de ginástica, que sempre pareciam estar indo ou voltando 
da academia. 
 

 

 

Tendo-se considerada uma pessoa em boa forma física 
quando vivia em Londres, pedalando com frequência e 
participando de exercícios, em comparação com seus novos 
colegas, de repente ela se sentiu distintamente fora de forma.  

Ela se perguntou se sentir-se menos ativa do que os outros poderia 
afetar sua saúde – e ela estava certa. Ela descobriu que o risco de 
mortalidade foi até 71% maior para as pessoas que se consideram 
menos ativas que seus pares, em comparação com aqueles que 
pensam que fazem mais exercícios do que todos os outros. 
 

A alegação de Zahrt pode parecer extraordinária, mas existem 
pelo menos três razões possíveis pelas quais nossas percep-
ções de exercício podem afetar nossa saúde. A primeira é 
simplesmente que nos sentimos estressados se achamos que 
não somos suficientemente ativos. 
 

Ser bombardeado por mensagens de saúde e ver todo 
mundo se exercitar o tempo todo pode nos causar muita 
preocupação, e esse tipo de estresse crônico pode prejudi-
car nossa saúde. 
 

Ou é a motivação? 
 

Talvez, se você já pensa que é ativo, sua imagem de pessoa 
atlética incentiva você a fazer ainda mais exercícios para se 
encaixar nessa imagem. Essa ideia é respaldada por pesqui-
sas de 2015 que mostraram que, se você acredita que está 
menos em forma do que seus amigos, é menos provável que 
faça algum exercício um ano depois. 
 

 
 

Podemos nos sentir estressados se pensarmos que não esta-
mos fazendo exercícios suficientes Considerando o que sabe-
mos sobre as normas de grupo e como a maioria de nós gosta 
de fazer o que sabemos que outras pessoas estão fazendo, isso 
é surpreendente.  
 

Mas talvez achemos muito desanimador se nossos amigos 
fazem mais do que nós e depois desistirmos. 
 

Uma terceira explicação envolve o oposto do efeito placebo. 
Há muito se estabeleceu que as crenças sobre a força de um 
analgésico, por exemplo, podem influenciar sua eficácia no 
corpo. O oposto é o nocebo, onde, se você tem expectativas 
negativas, o efeito fisiológico de um tratamento é reduzido. 
Então, talvez as pessoas fossem, de fato, tão ativas quanto 
seus amigos, mas não percebiam isso e, assim, perderam 
alguns dos benefícios. 
 

Fonte: 
https://www.awebic.com/mentalidade-saude/ 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

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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