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ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 019/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para con-

tratação de empresa para serviços de revisão de 

manutenção do sprinter micro-ônibus 515, 

modelo 20/21, placa RDI1A54, que atende a 

demanda do Fundo Municipal de Saúde.” 
 

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, do Fundo 

Municipal de Saúde, que informa a necessi-

dade da contratação de empresa para serviços 

de revisão de manutenção da sprinter micro-

ônibus 515, modelo 20/21, placa RDI1A54; 
 

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 se encontra estribo no princípio 

da economicidade, cujo teor é conexo com 

o princípio da proporcionalidade, na medi-

da 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 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 

TECAR DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS 

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

estimado total de R$ 2.026,26 (dois mil e 

vinte seis reais e vinte seis centavos). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, poder 

executivo municipal de Colméia, aos 18 

dias do mês de abril de 2022. 

 
VINICIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 

_______________________________________ 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 62/2022 

de 18 de abril de 2022 

  

“Dispõe sobre a revogação de Licença 

por Interesse Particular de Servidora 

Pública Municipal e dá outras providên-

cias.”  

 

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. Revogar, a pedido da servidora, 

licença não-remunerada para tratar de 

interesses particulares concedida a servi-

dora pública Sra. KAMILLA FERNAN-

DES SOARES, Técnica de Enfermagem, 

Matricula 2207 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário especificamente 

a Portaria 046/2022. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia-TO, aos 18 (Dezoito) dias do mês 

de Abril de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIVO 
 

COMO SE CONCENTRAR NO QUE É IMPORTANTE, 
NÃO APENAS NO QUE É URGENTE 

 

 
 

Você chega ao final do dia e sente que cumpriu seus prazos mais 
urgentes, mas não realizou nada que é fundamentalmente importante? 
Você não está sozinho. Em uma série de estudos publicados recente-
mente no Journal of Consumer Research, as pessoas geralmente 
optavam por concluir tarefas que tinham prazos muito curtos, mesmo 
em situações em que tarefas com prazos menos urgentes eram 
igualmente fáceis e prometiam uma recompensa maior. 
 

É natural querer que as tarefas baseadas em prazos  sejam elimina-
das da lista de afazeres mental. 
 

Um paradoxo que muitas pessoas enfrentam é que nossas tarefas mais 
significativas têm menos probabilidade de terem prazos do que tarefas 
que são relativamente sem importância. 
 

Suas prioridades importantes podem estar relacionadas a: 
 

● Promulgar seus valores (por exemplo, se voluntariar ou passar 
mais tempo com seus filhos). 
 

● Obter reconhecimento público (ser convidado para participar de 
painéis da indústria ou escrever um livro). 
 

● Melhorar habilidades vitais (aumentar seu conhecimento de 
estatísticas ou aprender um novo idioma). 
 

● Evitar desastres (agendar um exame anual no médico ou criar um 
protocolo de gerenciamento de crise para o seu negócio). 
 
 

Fonte: 
https://www.awebic.com/foco-importante/ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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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