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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. 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

AIDS: INSTITUTO PASTEUR CONSEGUE  
ELIMINAR HIV DE CÉLULAS INFECTADAS 

  

Cientistas do Instituto Pasteur, de Paris, conseguiram destruir 
com sucesso todas células infectadas pelo vírus HIV usando 
inibidores da atividade metabólica para eliminar as células. 
 

O estudo, publicado na revista científica Cell Metabo-
lism, ainda não apresenta um tratamento, mas abre o 
caminho para a cura da doença. 
 

O anúncio foi publicado esta semana pelo jornal britânico 
Daily Mail e pela RFI. 
 

 
 

Em vez de medicamentos anti-retrovirais – capazes de 
inibir o vírus ao nível indetectável nos exames – os 
franceses conseguiram agora remover completamente o 
vírus de todas as células. 
 

Um porta-voz do Institut Pasteur disse: “O tratamento anti-
retroviral usado hoje é projetado para bloquear a infecção pelo 
HIV, mas não é capaz de eliminar o vírus totalmente do corpo”. 
 

“Graças aos inibidores da atividade metabólica, os pesqui-
sadores conseguiram destruir essas células infectadas onde 
não se chegava, ou “reservatórios”. 
 

O próximo passo na pesquisa será avaliar o potencial de 
usar essa técnica em organismos vivos após a experiência 
bem sucedida em laboratório. 
 

O estudo foi financiado pelo Institut Pasteur, AmfAR (Fun-
dação Americana para pesquisa de AIDS) e Sidaction. 
 

Como 
 

Os pesquisadores perceberam que alguns linfócitos não eram 
infectados pelo vírus e, até hoje, não entendiam o porquê. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesse estudo, eles conseguiram identificar as característi-
cas das células que eram infectadas com mais facilidade, e 
que apresentavam uma atividade metabólica mais propícia à 
propagação do vírus. 
 
Estas células têm a particularidade de consumir mais 
glucose para produzir energia. 
 
As experiências mostraram que, quanto mais forte era a 
atividade metabólica, maior era o consumo de glucose e, 
consequentemente, a possibilidade da célula estar infectada 
pelo HIV. 
 
Os pesquisadores tiveram então a ideia de bloquear a ativida-
de desses linfócitos. Quando isso acontece, eles conseguem 
resistir à infecção e, após um tempo, o HIV é eliminado. Em 
laboratório, foram usados inibidores de atividade metabólica, 
já utilizados em pesquisas oncológicas. 
 
Motivo 
  
A publicação diz que o HIV atinge as células com alta 
atividade metabólica e “seqüestra” sua energia para se 
multiplicar. 
 
“O vírus permanece em reservatórios – as células do 
sistema imunológico dos linfócitos T CD4, os principais 
alvos do HIV.” 
 
A reportagem conclui afirmando que a pesquisa abre a 
possibilidade de novos caminhos para a remissão, 
eliminando as células do “reservatório”. 
 
Em teoria, se a carga viral for baixa o suficiente, destruir a 
célula na qual o HIV se esconde e extrair sua energia pode 
impedi-la de se espalhar pelo corpo e, talvez, erradicá-la 
completamente, espera-se. 
 
Fonte: 
https://www.sonoticiaboa.com.br/2018/12/23/aids-instituto-
pasteur-consegue-eliminar-hiv-celulas-infectadas 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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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