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ATOS DE INEXIGIBILIDADE 
 

ATO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO nº 003/2022 
 

“Dispõe sobre a inexigibilidade de licitação 

para contratação de empresa para prestação 

de serviço de transporte a Pacientes enca-

minhados para tratamento fora do municí-

pio, até Palmas-TO, ida e volta, atendendo 

às demandas do Fundo Municipal de Saúde 

de Colmeia-TO.” 
 

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE COLMÉIA – ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais e em conformidade 

com a Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação pro-

veniente do Termo de Referência, da Secre-

taria Municipal de Saúde, que informa a 

necessidade contratação de empresa para 

prestação de serviço de transporte a Pacien-

tes encaminhados para tratamento fora do 

município, até Palmas-TO, ida e volta, aten-

dendo às demandas do Fundo Municipal de 

Saúde de Colmeia-TO; 
 

Considerando, a Lei Federal 8.080/99, no 

artigo 02º parágrafo 1º, parágrafo 03º e 05º 

inciso III parágrafo 07º inciso de l a lV e o 

18º inciso XII que define que é obrigação 

dos municípios o atendimento integral aos 

usuários do SUS dentro da Unidade Federa-

tiva a que pertence. E levando-se em conta 

que o município só atende aos pacientes de 

Clinica Básica, faz-se necessário o encami-

nhamento dos pacientes à nossa referência 

Palmas-TO para tratamento especializado 

em consultas e exames, tendo-se em vista 

que naquele município existem inúmeros 

tratamentos médicos a disposição das pes-

soas que necessitam, sendo inclusive consi-

derado um centro médico de excelência. 
 

Considerando, que para efetivarmos esse 

direito do usuário do SUS residentes em 

nosso município é indispensável à aquisição 

de passagem terrestre para Palmas-TO para 

tratamentos eletivos. Visto que nossos profis-

sionais Médicos encaminham um quantitativo 

alto de pacientes por mês, fora os casos que 

são necessários acompanhantes; como idosos, 

crianças e casos cirúrgicos que também os 

acompanhantes têm direito de passagens ida 

e volta, assim como os pacientes. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Considerando, a necessidade da Administra-

ção pública de realizar serviços públicos de 

saúde de qualidade, estando prevista em vá-

rias disposições legais e sua obrigatoriedade é 

reconhecida por diversas jurisprudências; 
  

Considerando, que a contratação direta, sem 

licitação, por inexigibilidade, por inviabilidade 

de competição, a discricionariedade da Admi-

nistração dá-se por previsão legal consignada 

no art. 25, inc. I, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 
 

Considerando, que são pacíficas a doutrina 

e a jurisprudência dos Tribunais, quanto a 

inexigibilidade de contratação de fornece-

dor exclusivo; 
 

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 inexigibilida-

de do processo licitatório nos casos como o 

presente, principalmente o artigo 25, I, da 

Lei Federal 8.666/96; 
 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico da 

Assessoria Jurídica, bem como o Parecer Técni-

co da Controladoria Geral do Município apro-

vando as normas legais do referido processo; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1.ºA inexigibilidade de procedimento de 

licitação, nos termos do art. 25, inciso I, § 1º da 

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, para contratação da Empresa 

MARIA BATISTA DE JESUS RIBEIRO - 

ME, inscrita no CNPJ sob o nº 44.887.697 

/0001-30, no valor global estimado de R$ 

36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Poder 

Executivo Municipal de Colméia, Estado do 

Tocantins, aos 30 dias do mês de março de 2022. 
 

VINICIO SOUSA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 014, 

DE 30 DE MARÇO DE 2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2022 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 

DE VAN DE COLMÉIA-TO/PALMAS-

TO, PARA ATENDER OS PACIENTES 

EM TRATAMENTO, CONSULTAS E 

EXAMES A SEREM REALIZADOS.  

 

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNI-

CIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua 

Goiás, nº 164, Centro, CEP 77.725-000, 

Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

11.328.248/0001-00, representado neste ato 

pelo Senhor, VINICIO SOUZA MAR-

TINS, brasileiro, solteiro, portador da Car-

teira de Identidade nº 642.841 SSP/TO, 

CPF nº 004.718.461-20, residente e domici-

liada em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: MARIA BATISTA DE 

JESUS RIBEIRO-ME, com sede na Aveni-

da Costa e Silva nº 1306, Colméia-TO CEP 

77725-000, inscrita no CNPJ nº 

44.887.697/0001-30, representado neste ato 

pela Senhora MARIA BATISTA DE JE-

SUS RIBEIRO, brasileira, empresária, 

portador da Carteira de Identidade nº 

164.387-1 SSP/TO, CPF nº 374.204.021-

91, 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 unitário de R$ 55,00 (cin-

quenta e cinco reais) perfazendo um valor 

estimado total de R$ 36.300,00 (trinta e seis 

mil e trezentos reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despe-

sa decorrente do presente processo correrá 

por conta da funcional programática Ano: 

2022 – Ficha 0175 – Ação: Manutenção Do 

Fundo Municipal de Saúde– Dotação: 

04.01.10.122.2093.2.159 – Fonte: 

1.500.1002.000000 – Elemento de Despesa: 

3.3.90.39/74. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vi-

gência contado a partir da data de assinatura 

do contrato até 31/12/2022, podendo o 

mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos periódicos, com vistas à obten-

30 de março de 2022 - Ano VIII - Nº 694 
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ção de preços e condições mais vantajosas 

para Secretaria Municipal de Saúde de 

Colméia-TO. 

 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos di-

plomas legais. 

 
FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 010/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação Contra-

tação de empresa especializada no forneci-

mento de internet, 500 MB, a fim de aten-

der as demandas do CRÁS e do centro dos 

idosos, pelo fundo municipal de assistência 

social do município de Colméia-TO.” 
 

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COL-

MÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais e constitucio-

nais e em conformidade com a Lei Orgâni-

ca Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

deste Município, que informa a necessidade 

de Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de internet, 500 mb, a fim de 

atender as demandas do CRÁS e do centro 

dos idosos, pelo fundo municipal de assis-

tência social do município de Colméia-TO. 
 

Considerando, que o Poder Executivo Mu-

nicipal não dispõe de recursos humanos em 

seus quadros para atender as próprias ne-

cessidades; 
 

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 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 SP 

TELECOMUNICACOES EIRELI (CLI-

CKNET TELECOMUNICACOES), CNPJ 

10.271.457/0001-94, no valor total de R$ 

2.973,24 (Dois mil, novecentos e setenta e 

três reais e vinte e quatro centavos). 

 

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 29 dias do mês de março de 2022. 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 012/2022 

 

“Dispõe sobre dispensa de licitação da 

contratação de empresa para locação de 

estrutura de palco e montagem de som, que 

atenderá a demanda do fundo municipal de 

assistência social de Colméia -TO.” 

 

AGESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COL-

MÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais e constitucio-

nais e em conformidade com a Lei Orgâni-

ca Municipal, e: 

 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

deste Município, que informa a necessidade 

de contratação de empresa para locação de 

estrutura de palco e montagem de som; 

 

Considerando, que o Poder Executivo Mu-

nicipal não dispõe de recursos humanos em 

seus quadros para atender as próprias ne-

cessidades; 

 

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 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 Empre-

sa GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA-

ME (GR SOM), CNPJ 13.617.347/0001-20, 

no valor total de R$ 17.215,00 (dezessete 

mil, duzentos e quinze reais). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIALDE COLMÉIA, Estado do Tocan-

tins, aos 29 dias do mês de março de 2022. 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

_______________________________________ 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 56/2022 

de 29 de março de 2022 

 

“Dispõe sobre a diária ao senhor JOC-

TÃ JOSÉ DOS REIS, e determinar ou-

tras providências.”  

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, pelo 

presente; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Conceder ao Senhor: JOCTÃ 

JOSÉ DOS REIS, CPF nº 434.885.327-

68, ocupante do cargo de Prefeito Muni-

cipal, 02 (duas diárias) no valor R$ 

375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), 

sendo no valor total de R$ 750,00 (sete-

centos e cinquenta reais), conforme a Lei 

Municipal nº 830/2017. 
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Art. 2º. A diária refere-se à locomoção do 

Prefeito JOCTÃ JOSÉ DOS REIS para 

Palmas-TO, no dia 30 de março de 2022 e 

no dia 31 de março de 2022 em busca de 

recursos para o Município de Colméia-TO. 

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

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

 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMEIA-TO, aos 29 (vinte e nove) 

dias do mês de Março de 2022. 

 
FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Administrativo 

_______________________________________ 
 

Portaria nº 57/2022 

de 29 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre a cessão de Servidor Pú-

blico Municipal para prestar serviços 

junto ao Tribunal de Justiça do Estado 

do Tocantins 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. COLOCAR o servidor municipal 

JOSE LUIZ GOMES ARAUJO E LO-

PES,CPF; 041.357.341-97, ASSISTEN-

TE ADMINISTRATIVO, à disposição do 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocan-

tins, para prestar serviços junto a esse 

órgão, com ônus para o órgão de origem, 

no período de 01/03/2022 a 30/06/2022. 
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a 

partir de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao dia 01 de Março de 2022, revo-

gando as disposições em contrário.  
 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 29 (vinte e nove) 

dias do mês de Março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Portaria nº 59/2022 

de 28 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre a diária do Vice-Prefeito 

WEMERSON MARIANO BARBOSA, e 

dá outras providências.”  

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colmeia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Conceder ao Servidor: WEMER-

SON MARIANO BARBOSA, CPF nº 

832.252.851-53, ocupante do cargo de 

Vice-Prefeito, 01 (uma diária) sendo no 

valor total de R$ 375,00 (trezentos e se-

tenta e  reais), conforme a Lei Municipal 

nº 830/2017. 
 

Art. 2º.  A diária refere-se à locomoção 

do Vice-Prefeito WEMERSON MARI-

ANO BARBOSA para Palmas-TO, mais 

especificamente no gabinete do Deputado 

Gutierres Torquato, em busca de recursos 

e melhorias para o Município dia 29 de 

março de 2022  
 

Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  
 

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

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMEIA-TO, aos 28 (vinte e oito) 

dias do mês de Março de 2022.. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

30 DE MARÇO 
DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

  

A data foi criada por uma resolução da Assembleia Geral 
da ONU em 1999 sendo uma oportunidade para chamar 
atenção para as questões da juventude em todo o 
mundo. Cada ano determina um tema específico. O deste 
ano - "Compromisso da juventude com a ação global" - se 
encaixa com os desafios que a pandemia de Covid-19 
impõe a todos no mundo.  
 

 
 

Devido a pandemia do novo coronavírus, que requer 
medidas de distanciamento social, o encontro será feito 
por meio da plataforma "Formação Digital Compartilha-
da". As secretarias da Juventude, de Relações Interna-

cionais e de Formação estão na organização do evento 
que terá análise de conjutura política e econômica, 
tratará do trabalho do jovem no cenário da pandemia e 
promoverá debate sobre as resoluções e estratégias da 
CUT para a juventude trabalhadora com a apresentação 
de um plano de trabalho da juventude nos estados. 

 
Nossos jovens constituem um dos recursos humanos 
mais importantes para o desenvolvimento do país e 
podem ser atores sociais de mudanças positivas na 
sociedade. Tendo em conta a importância das questões 
ligadas à área da Juventude, as Nações Unidas declara-
ram 2010 o Ano Internacional da Juventude, cujo objeti-
vo é encorajar o diálogo e compreensão entre gerações 
e promover os ideais de paz, respeito pelos direitos 
humanos, liberdade e solidariedade. 

 
No Brasil, a maioria dos jovens sofre com a pobreza e com 
uma falta de qualidade do ensino que os priva de cresce-
rem com todo o seu potencial. A faixa etária de 15 a 24 
anos constitui um quarto da população ativa e, infelizmen-
te, representa metade do total de desempregados. O 
mercado de trabalho tem dificuldade de absorver essa 
mão de obra, exceto quando há qualificação aprimorada. 

 
Sem um trabalho condigno, os jovens tornam-se particu-
larmente vulneráveis à pobreza. O desafio que enfrenta-
mos é claro: devemos prestar mais atenção à educação e, 
em especial, à transição da educação para o emprego. E a 
possibilidade de os jovens ascenderem ao pleno emprego 
produtivo deve ser um objetivo fundamental das estraté-
gias nacionais de desenvolvimento, incluindo as políticas 
de redução da pobreza. 

 
A comunidade internacional, graças ao alerta da ONU, 
desde 2005 reconheceu a existência do fenômeno a que 
os especialistas chamam de "juvenilização" da pobreza. O 
Brasil ainda é considerado pela ONU o pior da América 
Latina em termos de desigualdade. Após cinco anos, 
percebemos que o Brasil teve avanços, com programas 
como o ProUni e a Escola da Família, mas ainda faltam 
medidas práticas efetivas que garantam o acesso ao jovem 
à educação profissional (técnica ou de nível superior). 

 
De acordo com a ONU, “os jovens devem estar na 
vanguarda das inovações e mudanças globais”. 

 
Fonte: 
https://www.condsef.org.br/noticias/marcando-dia-mundial-
juventude-anuncia-encontro-jovens-trabalhadores 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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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