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ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 22/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para aquisição de 

Brita.” 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e em conformidade com a 

Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura deste 

Município, que informa a contratação de 

empresa para aquisição de brita 0, para 

manutenção das vias urbanas do município. 
 

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 Em-

presa PEDREIRAS PARAÍSO LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 26.890.806/ 

0001-96, no valor global de no valor total 

de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 
  
Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 
  
GABINETE DO PREFEITO, Poder Execu-

tivo Municipal de Colméia, Estado do Tocan-

tins, aos 31 dias do mês de março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 023/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Contratação de empresa para prestação de 

serviço de manutenção preventiva e cor-

retiva de materiais e equipamentos de 

informática, que atenderá a demanda da 

Prefeitura de Colméia-TO” 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e em conformidade com a 

Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Prefeitura Municipal de Colméia-TO, 

informam a necessidade da contratação 

de empresa para prestação de serviço de 

manutenção preventiva e corretiva de 

materiais e equipamentos de informática; 
 

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 o procedimento 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 THIAGO CARODO DE 

MORAES, CNPJ 12.695.101/0001-03, 

valor total de R$ 9.531,00 (nove mil e 

quinhentos e trinta e um reais), sendo 

pago um valor mensal de R$ 1.059,00 

(um mil e cinquenta e nove reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

Poder Executivo Municipal de Colméia, 

Estado do Tocantins, ao 31 dia do mês de 

março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 0021, 

DE 31 DE MARÇO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 349/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA AQUISIÇÃO DE BRITA 

0, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS 

URBANAS DO MUNICÍPIO. 

31 de março de 2022 - Ano VIII - Nº 695 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, com sede na Praça da Bíblia, 

s/nº, Centro, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ nº 02.070.746/ 

0001-05, representado neste ato pelo 

Senhor, JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, brasi-

leiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade nº 1.108.121 SSP/TO, CPF nº 

431.885.327-68, residente e domiciliado 

na cidade de Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: PEDREIRAS PARAISO 

LTDA-EPP, com sede na ROD BR-153, 

S/N, Zona Rural, CEP 77.603-000, Pugmil-

TO, inscrita no CNPJ nº 26.890.806/0001-

96, representado neste ato pelo Senhor, IVO 

PALHARES DE SANTANA, brasileiro, 

divorciado, empresário, portador da carteira 

de identidade R. G. nº M- 935.325 SSP-MG, 

CPF nº 044.223.506-25, residente e domici-

liado na Rua Tocantins s/nº apartamento nº 

103, Edifício JM Centro, Paraíso-TO. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pelo fornecimento do 

objeto deste contrato, valor estimando total 

de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 368 / Ação: Manu-

tenção da Secretaria de Infraestrutura / 

Dotação: 03.14.15. 122.2093.2.223/ Fon-

te 1.500.0000.000000 / Elementos de 

despesa 4.4.90.30/24. 
 

VIGÊNCIA: O prazo de fornecimento do 

produto será de imediato, contados a 

partir do dia subsequente a emissão da 

ordem de fornecimento/ nota empenho. 
 

Os produtos deste termo deverão ser en-

tregues de uma única vez, os mesmos 

serão transportados pelos maquinários 

desta municipalidade, podendo o mesmo 

vir a ser prorrogado, com vistas a obten-

ção de preços e condições mais vantajo-

sas 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, obser-

vadas as alterações posteriores introduzi-

das nos referidos diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

7 COMPORTAMENTOS 
QUE AFASTAM OS OUTROS 

 
 
Podemos desenvolver comportamentos que afastam 
os outros de nós, assim como podemos colocar em 
movimento outros que os aproximam. No primeiro 
caso, podemos influenciar negativamente nossos 
relacionamentos com amigos ou familiares. Assim, 
para cuidar daqueles que amamos e não ameaçar o 
nosso círculo de apoio, seria bom identificar e mudar 
esses comportamentos que afastam os outros. Às 
vezes, esses comportamentos são motivados pela 
inveja. Uma emoção negativa que, em geral, prejudi-
ca os nossos relacionamentos e empobrece a nossa 
comunicação. Assim, para nos aprofundarmos nessa 
e em outras causas, analisaremos alguns destes 
comportamentos a seguir. 
 

1. Ter inveja do sucesso dos outros 
 

O primeiro dos possíveis comportamentos que afas-
tam os outros se baseia na emoção que apontamos 
antes, juntamente com um sentimento de falta de 
sucesso pessoal. Neste caso, se detectarmos esta 
dinâmica, o ideal é tentar desativar o “modo de 
comparação”. É verdade que as comparações nos 
fornecem informações sociais valiosas. Elas podem 
nos dizer se somos os melhores ou os piores de uma 
classe, permitindo-nos usar essa informação a nosso 
favor. No entanto, em um momento em que estamos 
especialmente sensíveis à inveja, elas dificilmente 
nos ajudarão. 
 

2. Levar as críticas para o lado pessoal 
 

Os comportamentos que afastam os outros são mais 
prováveis quando nos colocamos em uma atitude 
defensiva, atacando os demais para nos defendermos. 
Diante desta situação, precisamos nos acalmar por um 
momento e tentar desviar o canal que direciona as 
palavras dos outros para o “eu”, uma forma de pensar 
que nos faz avaliá-las como um ataque. Isso não 
significa que devemos adotar uma atitude passiva e 
nos esquivar do que os outros pensam de nós. A 
solução é ajustar o nosso julgamento para aproveitar 
de forma inteligente as informações que chegam a nós. 
  

3. Permanecer no papel de vítima 
 

Agir como vítima também é um dos comportamentos 
que nos afastam dos outros. Essa encruzilhada pode 
ocorrer quando sentimos que todos os problemas que 
cercam nossa vida estão sempre focados nos outros. 
Além disso, esse problema nos fará sentir anulados 
como pessoas e, nesse processo, prejudicaremos o 
nosso desenvolvimento pessoal. 
  

4. Não acumule ressentimento 
 

Sempre que nos sentimos mal ou sofremos de algu-
ma forma, é normal que essas emoções negativas se 
diluam no tempo até encontrar uma solução para o 
problema em questão. No entanto, se acumularmos dor 
e ressentimento toda vez que passarmos por algum 

momento complicado, acabaremos nos tornando pesso-
as amargas e tóxicas. 
 

5. Não controlar as emoções 
 

Uma pessoa sempre tem um desafio pela frente: 
melhorar a gestão que faz das suas emoções. Nesse 
sentido, reconheça que ataques de ira ou raiva, 
assim como lágrimas ou birras, serão um primeiro e 
valioso passo para afastar os outros de nós. Projeta-
remos diante dos demais uma imagem de imaturida-
de, aumentando a probabilidade de pensarem que 
temos pouco autocontrole. Diante disso, propomos 
abrir caminho para uma relação inteligente com as 
emoções: precisamos ouvir o que elas têm a nos 
dizer e administrar a sua energia da melhor forma 
para nós mesmos e para aqueles que nos amam. 
 

6. Falta de empatia 
 

A empatia é uma qualidade muito positiva, valorizada 
tanto na vida pessoal quanto nos ambientes de 
trabalho. Saber como se colocar no lugar das outras 
pessoas nos permitirá entender melhor os seus 
problemas, adicionando pontos ao nosso QI emocio-
nal. Assim, a sensibilidade com os demais, com seus 
pensamentos e emoções, longe de ser um dos com-
portamentos que afasta os outros, gera uma cumpli-
cidade que atua como uma cola em todos os relacio-
namentos profundos que iniciamos e mantemos. 
 

7. Não respeitar os limites 
 

Da mesma forma que queremos que as outras pesso-
as respeitem essas linhas vermelhas, nós também, 
como regra geral, devemos respeitar os limites dos 
demais. Ao ponderar os limites físicos, leve em consi-
deração a cultura da pessoa com a qual está lidando, 
já que o seu ambiente de convivência pode nos ajudar 
a identificar a distância com a qual o outro se sente 
confortável. Por exemplo, as culturas japonesas ou 
chinesas, assim como as do norte da Europa, tendem 
a manter uma distância maior. Por outro lado, as 
culturas do Mediterrâneo ou do Oriente Médio não têm 
tantas regras quando se trata de estabelecer contato 
físico ou de se aproximar das outras pessoas para 
conversar. Levando em consideração todos esses 
fatores, poderemos evitar comportamentos que afas-
tam os outros para desfrutarmos de uma vida mais 
saudável, especialmente no campo pessoal. 
 
Fonte: 
https://kryptonbpo.com.br/comportamentos-que-afastam-os-
outros/ 

 
 
 

 

 
 

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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