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ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 030/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação 

para contratação de empresa especia-

lizada em locação de som, palco, ilu-

minação, tendas e apresentação artís-

tica musical, para festividades cultu-

rais e tradicionais, para o município 
de Colméia-TO.” 
 

O PREFEITO DE COLMÉIA – ESTA-

DO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais e em 

conformidade com a Lei Orgânica Mu-

nicipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Administração 

deste Município, que informa a neces-

sidade de contratação de empresa espe-

cializada em locação de som, palco, 

iluminação, tendas e apresentação artís-

tica musical, para festividades culturais 

e tradicionais, para o município de 

Colméia-TO; 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de infraestrutura 

própria para realização de eventos; 
 

Considerando, que a contratação dire-

ta, sem licitação, por dispensa, em 

razão do valor econômico do contrato 

encontra estribo no princípio da eco-

nomicidade, cujo teor é conexo com o 

princípio da proporcionalidade, na 

medida em que deve há ver relação 

proporcional entre os gastos da Ad-

ministração pública com o procedi-

mento e as vantagens a serem auferi-

das 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 75, II, 

da Lei Federal 14.133/21; 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 75, inciso II, da 

Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 

2021 e suas alterações, para contratação 

da Empresa CLEBIO MACHADO 

CHAVES, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.336.125 /0001-61, no valor global de 

R$ 53.140,00 (cinquenta  e três mil, cento 

e quarenta reais). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Execu-

tivo Municipal de Colméia, Estado do To-

cantins, aos 06 dias do mês de maio de 2022. 

 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 
_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 

 
ESCOLA INTEIRA APRENDE LÍNGUA DE  
SINAIS PRA RECEBER ALUNA SURDA. 

 

 

Morey Belanger (centro) com dois outros colegas de 
classe Foto: Arquivo Pessoal 

  

Os alunos de uma escola elementar de Maine, nos 
Estados Unidos aprenderam a língua de sinais pra 
receber uma aluna surda. 
 

Morey Belanger, 6, foi recebida por seus colegas de classe e 
amigos na semana passada na Dayton Consolidated Scho-
ol. Morey foi para a Dayton Consolidated School em 2017 e 
era a primeira aluna surda. Só que a escola queria que ela 
se sentisse bem vinda, por isso, ao longo do ano letivo, os 
colegas começaram a aprender a língua de sinais. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Professores penduraram cartazes ao redor da escola 
para mostrar aos alunos várias palavras em frases. 
 

Cinderela  
 

Em 29 de maio, a escola postou no Facebook um vídeo 
de “Cinderella” – interpretado por um estudante de 
segundo grau – surpreendendo os alunos com uma 
música em língua de sinais. Morey se juntou e a prince-
sa e participou do show. 
 

“Nossa comunidade adotou a língua de sinais e funcio-
nários e estudantes aprenderam por conta própria”, 
disse a escola no Facebook. 
 

“Desde o início [Morey] foi muito bem recebida. Fico feliz 
em vê-la apoiada, amada e aceita ”, disse Shannon 
Belanger, mãe de Morey, à People Magazine. 
 

“[Morey] fica animada para ir à escola todos os dias. Ela 
fez amizades muito boas… Ela é feliz e eu estou feliz em 
vê-la feliz ”. 
 

Morey foi diagnosticada com 1 anos de idade com um 
distúrbio auditivo tão raro que não é nomeado. Ela usa 
aparelhos auditivos e língua de sinais. Os professores da 
escola também passaram por treinamento para incorporar 
a língua de sinais em suas salas de aula, disse a diretora 
da Dayton Consolidated School, Kimberly Sampietro. 
 

“Então as crianças aprendem continuamente. Muitas 
pessoas do outro lado da escola, seja a moça do almoço 
ou nossa professora de música, estão aprendendo 
apenas os sinais básicos para fazer parte da comunica-
ção ”, disse Sampietro. 
 
Fonte: 
https://www.sonoticiaboa.com.br/2019/06/10/escola-inteira-
aprende-lingua-de-sinais-pra-receber-aluna-surda-assista 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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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