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ATOS DE DISPENSA  

DE LICITAÇÃO 
 

 

 

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, que atenderá a demanda do 

fundo municipal de assistência 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 

necessidade de Contratação de empre-

sa para prestação de serviço de manu-

tenção preventiva e corretiva em mate-

riais e equipamentos de informática, 

que atenderá a demanda do fundo mu-

nicipal de assistência social de Col-

méia -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 

licitação, nos termos do art. 24, inciso 

II, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, para contra-

tação da Empresa THIAGO CARDOSO 

DE MORAES-ME (CLÍNICA 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 

SOCIALDE COLMÉIA, Estado do Tocan-

tins, aos 04 dias do mês de abril de 2022. 
 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

_______________________________________ 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 014/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva 

de materiais e equipamentos de informática.” 
 

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE COLMÉIA – ESTA-

DO DO TOCANTINS, no uso de suas atri-

buições 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 Educação de Colméia-

TO, informam a necessidade da contratação 

de empresa para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de mate-

riais 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 pro-

porcionalidade, 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 empre-

sa THIAGO CARDOSO DE MORAES, 

CNPJ: 12.695.101/0001-03, no valor esti-

mado total de R$ 9.531,00 (nove mil, qui-

nhentos e trinta e um reais). Sendo pago 

mensalmente um valor total 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. 

  

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE 

COLMÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 04 dias do mês de abril de 2022. 

 
KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA 

Gestor do Fundo Municipal de Educação 

_______________________________________ 
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DECRETOS 
 

Decreto nº 42/2022 

de 01 de abril de 2022 
 

“Dispõe sobre a Exoneração de Servido-

ra Pública Municipal e dá outras provi-

dências.”  

 

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 A PEDIDO a Ser-

vidora EDIRITE VIEIRA DA SILVA, 

CPF; 811.764.061-91, do cargo efetivo de 

Professora, em decorrência da sua apo-

sentadoria, conforme o número de bene-

fício n°202.771.519-8. 

 

Art. 2°. Este Decreto 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 COLMÉIA/TO, aos 01 (um) dia do 

mês de Abril de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

Decreto nº 43/2022 

de 04 de abril de 2022 
 

“Dispõe sobre a Exoneração de Servido-

ra Pública Municipal e dá outras provi-

dências.”  
 

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 A PEDIDO o Ser-

vidor GEOVANE SANTIAGO DE 

SOUSA PEREIRA, CPF; 027.084.821-

57, do cargo em comissão de livre nome-

ação e exoneração de Orientador Social, 

Lotado na Secretaria Municipal de Assis-

tência Social. 
 

Art. 2°. Este Decreto 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 COLMÉIA/TO, aos 04 (quatro) dias 

do mês de Abril de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 60/2022 

de 04 de abril de 2022 
 

“Dispõe sobre a diária do Servidor Pú-

blico GERALDO JOSÉ DA SILVA, 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: GE-

RALDO JOSÉ DA SILVA, CPF nº 

348.300. 811-04, ocupante do cargo 

efetivo, de assistente administrativo, 01 

(uma diária) no valor R$ 187,50 ( cento 

e oitenta e sete reais e cinquenta centa-

vos), conforme a Lei Municipal nº 

830/2017. 
 

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

Servidor GERALDO JOSÉ DA SILVA 

para Palmas-TO, no Posto de Recruta-

mento e Mobilização (PRM) no dia 06 de 

abril 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 04 (quatro) dias 

do mês de abril de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Portaria nº 61/2022 

de 04 de abril de 2022 
  

“Dispõe sobre a gratificação de Servidor 

Público Municipal 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. CONCEDE gratificação de 85% 

(Oitenta e cinco por cento) sobre o salário 

base do servidor GILBERTO MENDES 

DA SILVA, Assistente Administrativo, 

Matricula N° 404, de acordo com a Lei 

Complementar Municipal de N° 644/2013, 

de 10 de junho de 2013. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao dia 01 de Abril de 2022, revo-

gando as disposições em contrário. 

  

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia-TO, aos 04 (quatro) dias do mês de 

Abril de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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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