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ATOS DE DISPENSA 
 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 011/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação Contra-

tação de empresa para prestação de serviço 

de manutenção preventiva e corretiva em 

materiais e equipamentos de informática, 

que atenderá a demanda do fundo munici-

pal 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 Soci-

al deste Município, que informa a neces-

sidade de Contratação de empresa para 

prestação de serviço de manutenção pre-

ventiva e corretiva em materiais e equi-

pamentos de informática, que atenderá a 

demanda do fundo municipal de assistên-

cia 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 

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 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

 

4 RAZÕES PELAS QUAIS  
CHEGAR AOS 30 NÃO É TÃO RUIM ASSIM 

 

Chegar aos 30 anos é motivo de crise pra muita 
gente. É como se a vida acabasse depois dos 29, e 
começasse a longa queda em direção à velhice. 

 

Não precisa desse drama todo, porém. A vida 
pode ficar muito boa quando se alcançam os 30 e 
poucos. Além disso, muita coisa nos escapa quando 
estamos na faixa dos 20. Só a maturidade traz algu-
mas compreensões que faz a nossa vida crescer 
muito em qualidade. 

 

Pensando nisso, trouxemos para você estes grá-
ficos que explicam exatamente os motivos pelos 
quais ser trintão é, sim, muito legal! 

 

Não precisa de crise. A vida começa aos 30! 
  
1. Sua percepção sobre a amizade muda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Você começa a se aceitar como é 

 

 
3. Você aprende a arte do desapego emocional 

 

 
4. Você encontra seu próprio estilo, e isso é 
libertador e reconfortante 

 

 
Fonte: 
https://www.awebic.com/vida-aos-30-anos/ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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 

05 de abril de 2022 - Ano VIII - Nº 698 

https://www.awebic.com/vida-aos-30-anos/

		2022-04-05T16:23:01-0300
	Colmeia-TO (Nomeação: Decreto 55/2015)
	WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento




