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CÂMARA MUNICIPAL 
 

DECRETOS LEGISLATIVOS 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 029/2022 
 

“DECRETA DISPENSA DE PROCES-

SO LICITATÓRIO PARA CONTRA-

TAÇÃO DA EMPRESA META CON-

SULTORIAS CONTABEIS, APOIO 

ADM E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 

Nº 36.846.217/0001-64” 
 

CONSIDERANDO a necessidade premen-

te desta casa de Leis, no intuito de estabele-

cer a regular participação e acompanha-

mento da Sociedade de Colmeia na ações 

com integração e modernização do Poder 

Legislativo para estímulo e promoção das 

funções constitucionais na gestão 2022; 
 

CONSIDERANDO o dispostos na Lei 

Federal nº 14.133/2021, que possibilita 

mediante o valor estimado o contrato de 

serviços por Dispensa de Licitação; 
 

CONSIDERANDO ainda o contido nos 

Autos do Processo Administrativo nº 

007/2022; 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-

CIPAL DE COLMEIA - TO, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o cargo, 
 

DECRETA 
 

Art. 1º - Fica DECRETADA a Dispensa de 

Licitação sob o Nº 006/2022, para Contra-

tação da Empresa Meta Consultorias Cont., 

Apoio Administrativo e Eng. – EIRELI, 

CNPJ: 36.846.217/0001-64, para Criação, 

Implantação e Manutenção do SITE Oficial 

da Câmara Municipal de Vereadores de 

Colmeia TO, para Gestão 2022. 
 

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando se as 

disposições em contrário. 
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂ-

MARA MUNICIPAL DE COLMEIA-TO. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Colmeia TO, 08 de abril de 2022. 
 

ISAAC COSTA CARVALHO 

Presidente da Câmara de Vereadores 

de Colmeia-TO 

_______________________________________ 
 

ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 015/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Contratação de empresa para aquisição de 

ovos de páscoa, (chocolate), destinado a 

Secretaria Municipal de Educação de 

Colméia-TO.” 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMÉIA – ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais e em conformida-

de com a Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Educação, infor-

mam a necessidade da contratação de 

empresa para aquisição de ovos de Páscoa; 
 

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 SUPERMERCADO ALI-

ANÇA, CNPJ 28.884.976/0001-93, no 

valor estimado total de R$ 5.500,00 (cin-

co mil e quinhentos reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA-

ÇÃO, poder executivo municipal de 

Colméia, Estado do Tocantins, ao 08 dia 

do mês de abril de 2022. 
 

KELLY REJAINE FERREIRA TEXEIRA 

Secretária de Educação 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 016/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de fornecimento de 

internet fibra óptica, para atender as depen-

dências das escolas municipais e secretaria.” 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMÉIA – ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais e em conformida-

de com a Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Educação, in-

formam a necessidade da contratação de 

empresa especializada em prestação de 

serviços de fornecimento de internet fibra 

óptica, para atender as dependências das 

escolas municipais e secretaria; 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos huma-

nos em seus quadros para atender as pró-

prias necessidades; 
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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 

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 SP TELECOMUNI-

CAÇÕES EIRELE-ME, CNPJ 

10.271.457/0003-56, no valor estimado 

total de R$ 10.406,34 (dez mil e qua-

trocentos e seis reais e trinta e quatro 

centavos), sendo pago para 07 (sete) 

pontos de internet fibra óptica um valor 

mensal de R$ 165,18 (cento sessenta e 

cinco reais e dezoito centavos). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA-

ÇÃO, poder executivo municipal de 

Colméia, Estado do Tocantins, ao 08 dia 

do mês de abril de 2022. 

 
KELLY REJAINE FERREIRA TEXEIRA 

Secretária de Educação 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 016,  

DE 08 DE ABRIL DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA PARA FORNECIMENTO DE IN-

TERNET FIBRA ÓPTICA NAS DEPEN-

DÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 

EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE EDUCAÇÃO, com sede na 

Avenida Longuinho Vieira Júnior, nº 934, 

Centro, CEP 77.725-000, Colméia-TO, 

inscrita no CNPJ nº 30.881.766/0001-93, 

representado neste ato pela Senhora, 

KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEI-

RA, brasileira, solteira, portadora da Car-

teira de Identidade nº 446.939 SSP/TO, 

CPF nº 901.685.931-49, residente e do-

miciliada em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: SP TELECOMUNI-

CAÇÕES EIRELE-ME, com sede na 

Avenida Longuinho Vieira Júnior, nº 

1121, centro, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ nº 10.271. 

457/0003-56, representado neste ato pelo 

Senhor, SILVANO JUNIO PEREIRA, 

brasileiro, inscrito no CPF nº 221.608. 

028-40, residente e domiciliado na Ave-

nida Paraíba, nº 1330, centro, CEP 

77.700-000, Guaraí-TO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, o valor 

estimado total de R$ 10.406,34 (dez mil 

e quatrocentos e seis reais e trinta e 

quatro centavos), sendo pago mensal-

mente por 07 (sete) pontos de internet 

de fibra óptica, num valor de R$ 165,18 

(cento e sessenta e cinco reais e dezoito 

centavos). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 331 / Ação: Manu-

tenção da Secretaria Mun. de Educação / 

Dotação: 06.06.12.122.2093.2.211 / Fon-

te 1.500.1001.000000 / Elementos de 

despesa 3.3.90.40/13.  

  

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de até 09 (nove) meses, contado 

a partir da data de sua assinatura, poden-

do o mesmo vir a ser prorrogado por 

sucessivos períodos, 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 

_______________________________________ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 017,  

DE 08 DE ABRIL DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA FORNECIMENTO DE 

LINK DEDICADO DE INTERNET, 

COM FORNECIMENTO DE EQUIPA-

MENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE SAÚDE, com sede na Rua Goi-

ás, 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 

MARTINS, brasileiro, solteiro, portador 

da Carteira de Identidade nº 642.841 

SSP/TO, CPF nº 004.718.461-20, resi-

dente e domiciliada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: JALLA TELECOM E 

TECNOLOGIA LTDA, com sede na 

Avenida Longuinho Vieira Junior, nº 575, 

Centro, CEP 77.725-000, Colméia-TO, 

inscrita no CNPJ 27.042.677/0001-49, 

representado neste ato pelo Senhor, 

NELSON JÚNIOR MARQUES DA 

SILVA, brasileiro, empresário, portador 

da Carteira de Identidade nº 11.937-35 0º 

via SSP/TO, CPF nº 056.833.631-36, 

residente e domiciliado na Avenida Lon-

guinho Vieira Junior, nº S/N, centro, CEP 

77.725-000, Colméia-TO. 
 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRA-

TADO, pela execução dos serviços objeto 

deste contrato, o valor estimado total de R$ 

10.552,50 (dez mil e quinhentos e cinquen-

ta e dois reais e cinquenta centavos), sendo 

pago mensalmente por 05 (cinco) pontos de 

internet de fibra óptica, num valor de R$ 

234,50 (duzentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta centavos). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-
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tica – 2022 – Ficha: 333 / Ação: Manu-

tenção do Fundo Municipal de Saúde / 

Dotação: 04.01.10.122.2093.2.159/ Fonte 

1.500.1002.000000 / Elementos de despe-

sa 3.3.9040/13. 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 09 (nove) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, 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 

_______________________________________ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 018,  

DE 08 DE ABRIL DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 324/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL. 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE SAÚDE, com sede na Rua Goi-

ás, nº164, Centro, CEP 77.725-000, Col-

méia-TO, inscrita no CNPJ nº 11.328. 

248/0001-00, representado neste ato pelo 

Senhor, VINICIO SOUZA MARTINS, 

brasileiro, solteiro, portador da Carteira 

de Identidade nº 642.841SSP/TO, CPF nº 

004.718.461-20, residente e domiciliado 

em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: AUTO POSTO 

GUERRA EIRELLI, com sede na Aveni-

da Bahia, Lotes 07 e 08, s/nº, CEP 77725-

000, Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

30.206.280/0001-50, representado neste 

ato pelo Senhor (a), NILTON DONIZETE 

DA SILVA, empresário, solteiro, portador 

da Carteira de Identidade nº 2.624.537 

SSP/GO, CPF nº 586.673.261-00, residen-

te e domiciliado em Colméia-TO. 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, valor esti-

mado total de R$ 533.876,00 (quinhentos 

e trinta e três mil e oitocentos e setenta e 

seis reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022  
 

FICHA AÇÃO DOTAÇÃO FONTE 

ELEMEN-

TO DE 

DESPESA 

172 

Manutenção 

do Fundo 

Municipal 

de Saúde 

04.01.10.122.

2093.2.159 

15.001.002

.000.000 
3.3.90.30/90 

172 

Manutenção 

do Fundo 

Municipal 

de Saúde 

04.01.10.122.

2093.2.159 

15.001.002

.000.000 
3.3.90.30/91 

  
VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, 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: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 022,  

DE 08 DE ABRIL DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 311/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA DE COMUNICAÇÃO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRO-

DUÇÃO DE ARTE GRÁFICA DIGI-

TAL E VEICULAÇÃO DE PUBLICI-

DADE INSTITUCIONAL EM PORTAL 

DE NOTICIAS NA INTERNET E EM 

JORNAL IMPRESSO PARA ATENDER 

A DEMANDA DA PREFEITURA MU-

NICIPAL DE COLMÉIA-TO. 
 

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: OCCUR COMUNI-

CAÇÃO E TECNOLOGIA- EIRELLI 

ME, com sede na Rua A, nº 178, Setor 

Oeste, CEP 77.600-000, Paraíso do To-

cantins-TO, inscrita no CNPJ nº 

13.306.192/0001-00, representado neste 

ato pelo Senhor, TONY STTEFFEN 

GOMES REGO, brasileiro, empresário, 

casado, portador da Carteira de Identida-

de nº 322 2º via SSP/TO, CPF nº 

626.572.751-68, residente e domiciliado 

na cidade de Paraíso do Tocantins-TO. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos servi-

ços objeto deste contrato o valor mensal de 

R$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta 

reais), o que corresponde o valor estimado 

total de R$ 17.550,00 (dezessete mil e qui-

nhentos e cinquenta reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 334 / Ação: Manu-

tenção e Gestão da Secretaria de ADM / 

Dotação: 03.03.04.122.2093.2.204 / Fon-

te 1.500.0000.000000 / Elementos de 

despesa 3.3.90.40/13.  
 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 09 (nove) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, 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 

_______________________________________ 

  
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 024,  

DE 08 DE ABRIL DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 417/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVI-

ÇO PROFISSIONAIS DE INTERNET, NA 

MONTAGEM, EXECUÇÃO, ACOMPA-

NHAMENTO E NO BOM ANDAMENTO 

DA CONEXÃO COM A INTERNET; 

COM FORNECIMENTO DE INTERNET 

DE FIBRA ÓPTICA; VELOCIDADE DE 

600 MBPS; SENDO PRODUTOS DE IN-

FRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE 

MONTAGEM INCLUSOS. 

 

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: JALLA TELECOM E 

TECNOLOGIA LTDA, com sede na 

Avenida Longuinho Vieira Junior, nº 575, 

Centro, CEP 77.725-000, Colméia-TO, 

inscrita no CNPJ 27.042.677/0001-49, 

representado neste ato pelo Senhor, 

NELSON JÚNIOR MARQUES DA 

SILVA, brasileiro, empresário, portador 

da Carteira de Identidade nº 11.937-35 0º 

via SSP/TO, CPF nº 056.833.631-36, 

residente e domiciliado na Avenida Lon-

guinho Vieira Junior, nº S/N, centro, CEP 

77.725-000, Colméia-TO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato o valor 

estimado total de R$ 8.442,00 (oito mil e 

quatrocentos e quarenta e dois reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 334 / Ação: Manu-

tenção e gestão da Secretaria de Adminis-

tração / Dotação: 03.03.04.122.2093 

.2.204 / Fonte 1.500.0000.000000 / Ele-

mentos de despesa 3.3.90.40/13. 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 09 (nove) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, 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 

_______________________________________ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 023,  

DE 08 DE ABRIL DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 412/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN-

TIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI-

CA (COMPUTADORES), QUE ATEN-

DERÁ A DEMANDA DA PREFEITU-

RA DE COLMÉIA-TO. 

 

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: THIAGO CARDOSO 

DE MORAIS-ME, com sede na Avenida 

JK, nº 157, Centro, CEP 77.725-000, 

Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

12.695.101/0001-03, representado neste 

ato pelo Senhor, THIAGO CARDOSO 

DE MORAIS, brasileiro, empresário, 

portador da Carteira de Identidade nº 

358.257 2º via SSP/TO, CPF nº 

889.417.011-04, residente e domiciliado 

na Avenida Bahia, nº 550, centro, CEP 

77.725-000, Colméia-TO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato o valor 

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

quinhentos e trinta e um reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 045 / Ação: Manu-

tenção e gestão da Secretaria de Adminis-

tração / Dotação: 03.03.04.122. 

2093.2.204 / Fonte 1.500.0000.000000 / 

Elementos de despesa 3.3.90.39/17.  

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 09 (nove) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, 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 

_______________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

DECRETOS LEGISLATIVOS 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 030/2022 

De 08 de abril de 2022 
 

Dispõe sobre a Regulamenta da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, em seus 

Artigos 72, 74, 75, inciso I do Artigo 78 e 

Artigo 79, que dispõe sobre o PROCES-

SO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E 

DOS PROCEDIMENTOS AUXILIA-

RES, na Câmara Legislativa Municipal 

de Colmeia Tocantins- TO. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de 

Colmeia TO, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com o Artigo 27 

da Lei Orgânica Municipal, com fulcro 

no Art 7º da Lei 14.133/2021. 
 

DECRETA: 
 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, em seus Artigos 72, 74, 

75, inciso I do Artigo 78 e Artigo 79, que 

dispõe sobre o PROCESSO DE CON-

TRATAÇÃO DIRETA E DOS PROCE-

DIMENTOS AUXILIARES, na Câmara 

Legislativa Municipal de Colmeia -TO. 
 

Art. 2º Na aplicação deste Decreto, serão 

observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da eficiência, do interesse 
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público, da probidade administrativa, da 

igualdade, do planejamento, da transpa-

rência, da eficácia, da segregação de fun-

ções, da motivação, da vinculação ao 

edital, do julgamento objetivo, da segu-

rança jurídica, da razoabilidade, da com-

petitividade, da proporcionalidade, da 

celeridade, da economicidade e do desen-

volvimento nacional sustentável. 
 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PRO-

CESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
 

Art. 3º - A autoridade máxima do órgão 

ou da entidade designará o agente públi-

co, que alude o inc. I, do art. 7.º, da Lei 

n.º 14.133/2021, para condução do pro-

cesso de contratação direta, observada a 

segregação de função. 
 

§ 1º Caberá ao agente público designado 

conforme o caput deste, além da condu-

ção dos processos de contratação direta 

nos termos dos artigos 72, 74 e 75, da Lei 

14.133 de 1º de abril de 2021, a instrução 

do procedimento auxiliar de contratação a 

que se refere o inciso I do artigo 78 e o 

artigo 79 da já citada Lei. 
 

§ 2º O agente público contará, sempre que 

considerar necessário, com o suporte do 

órgão de Assessoramento Jurídico, Contro-

le Interno, Consultoria Técnica ou estudo 

de viabilidade, quando se julgar necessário, 

para o desempenho de suas funções. 
 

Art. 4º Na designação de agente público 

para atuar como Fiscal ou Gestor de con-

tratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, a autoridade máxima do 

órgão demandante observará o seguinte: 
 

I - A designação de agentes públicos deve 

considerar a sua formação acadêmica ou 

técnica, ou seu conhecimento em relação 

ao objeto contratado, podendo solicitar 

relatórios e estudo sobre o mesmo. 
 

II – Nos contratos de maior vulto cujos 

valores sejam acima de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), sempre que possível, 

indicar um fiscal de contrato que não 

detenha outras atribuições fiscais da 

mesma envergadura, a fim de evitar ex-

cesso de atribuições. 
 

CAPÍTULO III 
DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 

 

Art. 5º O Município deverá incluir as 

Contratações Diretas no Plano de Contra-

tação Anual, quando de sua elaboração, 

com o objetivo de racionalizar as contra-

tações dos órgãos e entidades sob sua 

competência, garantir o alinhamento com 

o seu planejamento estratégico e subsidiar 

a elaboração da Lei de Diretrizes Orça-

mentária - LDO, Plano Plurianual - PPA 

e Lei Orçamentária Anual - LOA. 
 

CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

Art. 6º Em âmbito municipal, a obrigação 

de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à aquisição de bens e à contrata-

ção de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia 

da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º deste. 
 

Art. 7º Em âmbito municipal, a elabora-

ção do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 
 

I - Contratação de obras, serviços, com-

pras e locações, cujos valores se enqua-

drem nos limites dos incisos I e II do art. 

75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, independentemente da forma de 

contratação; 
 

II - Dispensas de licitação previstas nos 

incisos VII e VIII, do art. 75 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 
 

III - Contratação de remanescente nos 

termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 
 

IV - Quaisquer alterações contratuais 

realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos 

quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos. 
 

CAPÍTULO V 

DA PESQUISA DE PREÇOS 
 

Art. 8º No procedimento de pesquisa de 

preços realizado em âmbito municipal, os 

parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são, 

no que couber, autoaplicáveis. 
 

Art. 09º Adotar-se-á, para a obtenção do 

preço estimado ou menor preço, o cálculo 

que incida sobre um conjunto de três ou 

mais preços, oriundos de um ou mais dos 

parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, des-

considerados os valores inexequíveis, in-

consistentes e os excessivamente elevados. 

§ 1º A partir dos preços obtidos utilizan-

do os parâmetros de que trata o § 1º do 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, o valor estimado poderá ser, a crité-

rio da Administração, a média, a mediana 

ou o menor dos valores obtidos na pes-

quisa de preços, podendo ainda ser utili-

zados outros critérios ou métodos, desde 

que devidamente justificado nos autos 

pelo Agente Público e dado o ciente/de 

acordo pela autoridade máxima. 
 

§ 2º Os preços coletados devem ser anali-

sados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os 

valores apresentados. 
 

§ 3º A desconsideração dos valores ine-

xequíveis, inconsistentes ou excessiva-

mente elevados, deverá ser devidamente 

justificada. 
 

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a 

determinação de preço estimado ou me-

nor preço, com base em menos de três 

preços, desde que devidamente justificada 

nos autos pelo agente público. 
 

Art. 10º Na pesquisa de preço relativa às 

contratações de prestação de serviços 

com dedicação de mão de obra exclusiva, 

observar-se-á como parâmetro normativo, 

no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, 

da Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Ges-

tão, ou outra norma que vier substitui-la. 
 

Art. 11º Na elaboração do orçamento para 

obras e serviços de engenharia a serem 

realizadasem âmbito municipal, quando 

se tratar de recursos próprios, observar-

se-á como parâmetro normativo, no que 

couber, na Lei Orçamentaria Anual do 

corrente ano de aplicação, se há saldo 

orçamentário disponível. 
 

CAPÍTULO VI 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS 

VANTAJOSOS 
 

Art. 12º Na negociação de preços mais 

vantajosos para a administração, o Agente 

Público poderá oferecer contraproposta. 
 

CAPÍTULO VII 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLI-

CADAS AO PROCESSO DE CON-

TRATAÇÃO DIRETA 
 

Art. 13º Nas contratações diretas para 

obras, serviços de engenharia ou para a 

contratação de serviços terceirizados em 
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regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra, o termo de referência e/ou edital de 

chamamento de interessados poderá, a 

critério da autoridade que o expedir, exi-

gir que até 5% (cinco por cento) da mão 

de obra responsável pela execução do 

objeto da contratação seja constituído por 

mulheres vítimas de violência doméstica, 

ou oriundos ou egressos do sistema prisi-

onal, permitida a exigência cumulativa no 

mesmo instrumento convocatório. 

 

Art. 14º Nas contratações diretas munici-

pais, não se preverá a margem de prefe-

rência referida no art. 26 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA HABILITAÇÃO 

 

Art. 15º Para efeito de habilitação nas 

contratações diretas no âmbito da Câmara 

Legislativa Municipal Município de 

Colmeia - TO, deverão ser apresentados 

os seguintes documentos: 

 

I – A inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

II – A regularidade fiscal perante a Fazenda 

federal, estadual e municipal do domicílio 

ou sede da empresa a ser contratada, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

 

III – A regularidade relativa à Seguridade 

Social e ao FGTS, que demonstre o cum-

primento dos encargos sociais instituídos 

por lei; 

 

IV – A regularidade perante a Justiça do 

Trabalho. 

 

§ 1º Para efeito do envio dos documentos 

de habilitação, será permitida, desde que 

prevista em edital de chamamento de 

interessados e/ou termo de referência, a 

sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância via e-mail, desde 

que seja juntado aos autos além dos do-

cumentos enviados o espelho do e-mail. 

 

§ 2º Exceto quando o processo de contra-

tação direta for formalizado com funda-

mento no inciso II do artigo 75 da Lei 

14.133 de 1º de abril de 2021, a adminis-

tração legislativa poderá exigir para as 

demais contratações de que trata este 

Decreto, além dos documentos citados 

nos incisos de I a IV deste artigo e no 

artigo 18 seguinte, os documentos: 

I- O balanço patrimonial; II- Certidão de 

falência e concordata; III- Declaração de 

que atendem aos requisitos de habilita-

ção; IV- Declaração de que suas propos-

tas econômicas compreendem a integrali-

dade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Cons-

tituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções cole-

tivas de trabalho e nos termos de ajusta-

mento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas; V- Declaração de 

que o licitante tomou conhecimento de 

todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação/contratação; VI- De-

claração de que não emprega menor de 18 

anos salvo na condição de menor apren-

diz; VII- Declaração de que não consta no 

quadro societário, sócio administrador, 

servidor público. 

 

§ 3º Em se tratando de obras e serviços de 

engenharia, deverá constar nos autos, 

conforme o caso, a ART do projeto a ser 

executado e a ART de execução. 

 

Art. 16º Para efeito de verificação da 

qualificação técnica, quando não se tratar 

de contratação de obras e serviços de 

engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico operacional 

poderão ser substituídos por outra prova 

de que o profissional ou a empresa possui 

conhecimento técnico e experiência práti-

ca na execução de serviço de característi-

cas semelhantes, tais como: 

 

I- Termo de contrato,  

 

II- Nota(s) fiscal(is) abrangendo a execu-

ção e/ou entrega de objeto compatível 

com o objeto a ser contratado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O Agente Pú-

blico deverá, caso entenda necessário, 

realizar diligência para confirmar as in-

formações contidas nos documentos apre-

sentados em atendimento ao inciso I e/ou 

II deste artigo. 

 

Art. 17º Não serão admitidos atestados de 

responsabilidade técnica de profissionais 

ou técnico operacional de empresas que, 

comprovadamente, tenham dado causa à 

aplicação das sanções previstas nos inci-

sos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

CAPÍTULO IX 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 18º O credenciamento poderá ser 

utilizado quando a administração legisla-

tiva pretender formar uma rede de presta-

dores de serviços e/ou fornecedores de 

bens / produtos, pessoas físicas ou jurídi-

cas, e houver inviabilidade de competição 

em virtude da possibilidade da contrata-

ção de qualquer uma das empresas e/ou 

pessoa física credenciadas. 
 

§1º O credenciamento será divulgado no 

sítio eletrônico oficial (colmeia.to.leg.br) 

por meio de edital de chamamento de inte-

ressados, que deverá conter as condições 

gerais para o ingresso de qualquer presta-

dor/fornecedor interessado em integrar a 

lista de credenciados, desde que preenchi-

dos os requisitos definidos no referido do-

cumento e seu resumo deverá ser publicado 

no diário oficial do município. 
 

§ 5º Na hipótese de credenciamento fun-

damentado no inciso III do caput do Arti-

go 79 da Lei 14.133 de 1º de abril de 

2021, a Administração deverá registrar as 

cotações de mercado vigentes no momen-

to da contratação. 
 

CAPÍTULO X 

DO CONTRATO NA FORMA ELE-

TRÔNICA 
 

Art. 19º Os processos de contratação direta 

no âmbito da Câmara Legislativa Municipal 

de Colmeia TO, poderão adotar a forma 

eletrônica, mediante regulamento específico 

emitido pela Secretaria da casa. 
 

CAPÍTULO XI 

DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

Art. 20º A possibilidade de subcontrata-

ção, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital de chamamento de 

interessados ou no instrumento de contra-

tação direta, ou alternativamente no con-

trato ou instrumento equivalente, o qual 

deve, ainda, informar o percentual máxi-

mo permitido para subcontratação. 
 

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa 

física ou jurídica, se aquela ou os dirigen-

tes desta mantiverem vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do ór-

gão ou entidade contratante ou com agen-

te público que desempenhe função na 

contratação direta ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles 

forem cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral, ou por afinidade, 

até o terceiro grau, devendo essa proibi-
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ção constar expressamente do edital de 

chamamento de interessados e/ou no 

termo de referência. 
 

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a 

indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser conside-

rada subcontratação. 
 

§ 4º É vedada a subcontratação do serviço 

contratado com fulcro no texto legal do § 4º 

artigo 74 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. 
 

CAPÍTULO XII 

DAS SANÇÕES 
 

Art. 21º Observados o contraditório e a 

ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, serão aplicadas pela autori-

dade máxima da respectiva entidade. 
 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 22º Em âmbito legislativo municipal, 

enquanto não for efetivamente implemen-

tado o Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. 

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021: 
 

I - Quando a divulgação obrigatória dos 

atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a aviso, autorização ou extrato, a 

publicidade dar-se-á através de sua publica-

ção no Diário Oficial do Município e no 

Sítio Eletrônico Oficial (colmeia.to.leg.br), 

sem prejuízo de sua tempestiva disponibili-

zação no sistema de acompanhamento de 

contratações do Tribunal de Contas do 

Estado, se for o caso; 
 

II - Quando a divulgação obrigatória dos 

atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a inteiro teor de documento, edital, 

contrato ou processo, a publicidade dar-se-á 

através de sua disponibilização integral e 

tempestiva no Sítio Eletrônico Oficial da 

Cãmara (colmeia.to.leg.br), sem prejuízo de 

eventual publicação no sistema de acompa-

nhamento de contratações do Tribunal de 

Contas do Estado, se for o caso; 
 

III - Publicação no Diário Oficial do Mu-

nicípio das informações que a Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021 exige que 

sejam divulgadas em sítio eletrônico 

oficial, admitida a publicação de extrato; 
 

IV - Disponibilização da versão física dos 

documentos em suas repartições, vedada 

a cobrança de qualquer valor, salvo o 

referente ao fornecimento de edital ou de 

cópia de documento, que não será superi-

or ao custo de sua reprodução gráfica. 

 

§ 1º Não haverá prejuízo à realização dos 

procedimentos de contratação direta ante a 

ausência da implantação do Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP) a que se 

refere o art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, eis que o Município adotará 

as medidas contidas nos incisos de I a IV 

deste artigo, conforme o caso, para promo-

ver a publicidade dos seus atos; 

 

§ 2º O prazo que será observado para o 

atendimento ao disposto nos incisos de I a 

IV deste, será de 15 (quinze) dias úteis. 

 

§ 3º A formalização dos processos de 

despesa a que ser refere os artigos 74 e 75 

da Lei 14.133 de 2021 regulamentados 

por este Decreto, seguirá o rito processual 

trazido pelos incisos de I a VIII do caput 

do artigo 72 da já citada Lei. 

 

§ 4º A formalização dos processos de 

despesa a que ser refere o artigo 79 da Lei 

14.133 de 2021, regulamentado por este 

Decreto, seguirá no mínimo o seguinte 

rito processual: 

 

I- Documento de formalização de deman-

da e, se for o caso, estudo técnico preli-

minar, análise de riscos;  

 

II- Termo de referência;  

 

III- Justificativa do preço a ser pago, 

emitida pela autoridade máxima do órgão 

ou entidade demandante;  

 

IV- Pareceres Técnicos, se for o caso, que 

demonstrem o atendimento dos requisitos 

exigidos;  

 

V- Manifestação do Conselho de Classe 

que delibera sobre o assunto do objeto da 

contratação, se for o caso; VI- Parecer Jurí-

dico aprovando o procedimento e a minuta 

do edital de chamamento de interessados; 

 

VII - Edital de Chamamento de Interes-

sados; 

 

VIII – A publicidade dos atos cumprirá o 

descrito nos incisos de I a IV do caput deste 

artigo, conforme o caso; IX - Deverá ser 

juntado aos autos, se for o caso, cópia do 

Diário Oficial do Município, como com-

provação do atendimento ao disposto nos 

incisos I e III do caput deste artigo. 

Art. 23º Os limites disponíveis para a 

dispensa de licitação dentro do mesmo 

exercício financeiro, nos termos dos inci-

sos I e II do artigo 75 da Lei 14.133 de 1º 

de abril de 2021, deverão ser, conforme o 

caso, redimensionados deduzindo dos 

mesmos os valores já dispensados dentro 

do mesmo exercício financeiro. 
 

Art. 24º A Controladoria Geral da Câmara, 

poderá editar normas complementares ao 

disposto neste Decreto e disponibilizar 

informações adicionais em meio eletrônico, 

inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação direta e credenciamento. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO Será utilizado o 

texto legal da Lei 14.133 de 1º de abril de 

2021, para dirimir quaisquer dúvidas que 

por ventura ainda perdure sobre os proce-

dimentos aqui regulamentados. 
 

Art. 25º Nas referências à utilização de 

atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a 

redação em vigor dos normativos ou ou-

tras normas que vier substitui-las. 
 

Art. 26º Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Gabinete do Presidente da Câmara Legisla-

tiva Municipal de Colmeia TO, aos 08 dias 

de abril do ano de dois mil e vinte e dois. 
 

ISAAC COSTA CARVALHO 

Presidente da Câmara de Vereadores 

de Colmeia-TO 

_______________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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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