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AVISOS DE DISPENSA 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO 

 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 030/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA, ESTADO DO TOCAN-

TINS, mediante o Agente de Contrata-

ção, torna público para conhecimento 

dos interessados que realizará processo 

administrativo de contratação direta, 

tipo menor por item, visando a CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, ILU-

MINAÇÃO, TENDAS E APRESEN-

TAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, PA-

RA FESTIVIDADES CULTURAIS E 

TRADICIONAIS, PARA O MUNICÍ-

PIO DE COLMÉIA-TO, com início e 

recebimento das propostas e habilitação 

a partir do dia 09/05/2022, às 

14h:00min, pelo e-mail colmeialicita-

cao@gmail.com ou de forma presencial 

na sede administrativa da Prefeitura 

Municipal de Colméia-TO, localizada 

no endereço Praça da Bíblia, s/nº, Cen-

tro, CEP 77.725-000, Colméia-TO. 

Encerramento de envio de proposta e 

habilitação até 12/05/2022 as 

13h:59min. 

 

Edital de Aviso de Contratação Direta e 

Anexos poderão ser retirados na Prefeitu-

ra Municipal de Colméia, pelo e-mail 

colmeialicitacao@gmail.com ou pelo site: 

www.colmeia.to.gov.br.  

 

Maiores informações pelo telefone: (63) 

3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicita-

cao@gmail.com. 

 

Colméia – TO, 09 de maio de 2022.  

 
JOSÉ LEANDRO DANTAS DA SILVA 

Agente de Contratação 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 028/2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Contratação de empresa para futura e 

eventual de prestação de serviços gerais 

de chaveiro, com material incluso, de 

acordo com a demanda da Prefeitura 

Municipal de Colméia-TO” 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e em conformidade com a 

Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Prefeitura Municipal, informam a neces-

sidade da Contratação de empresa para 

futura e eventual de prestação de serviços 

gerais de chaveiro, com material incluso. 
 

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 CHAVEIRO BRASIL, CNPJ 

24.895.092/0001-83, valor estimado total 

de R$ 10.750,00 (dez mil e setecentos e 

cinquenta 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, ao 07 dia do mês de maio de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 018/2022 

 

“Dispõe sobre dispensa de licitação 

para contratação de empresa para pres-

tação de serviços de treinamento, capa-

citação, qualificação e seleção de moto-

ristas, que atenderá o Fundo Municipal 

de Educação.” 

 

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 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 

proveniente do Termo de Referência, do 

Fundo Municipal de Educação, informam 

a necessidade da contratação de empresa 

para prestação de serviços de treinamen-

to, capacitação, qualificação e seleção de 

motoristas; 

 

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 pro-
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porcionalidade, 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 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 SEST SENAT- Serviço Soci-

al do Transporte/ Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte, inscrito no 

CNPJ n° 73.471.963/0116-96, no valor 

total de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE 

COLMÉIA - ESTADO DO TOCAN-

TINS, aos 09 dias do mês de maio de 

2022. 
 
KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA 

Gestor do Fundo Municipal de Educação 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 022/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação 

para contratação de empresa especiali-

zada em Recarga de Gás GLP e aquisi-

ção de seus vasilhames, bem como 

Recarga de Galão 20L de Água Mine-

ral e seus vasilhames.” 

 

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE COLMÉIA – ES-

TADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais e em 

conformidade com a Lei Orgânica Muni-

cipal, e: 

 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, 

do Fundo Municipal de Educação, que 

informa a necessidade da contratação 

de empresa especializada em Recarga 

de Gás GLP e aquisição de seus vasi-

lhames, bem como Recarga de Galão 

20L de Água Mineral e seus vasilha-

mes; 

 

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 pro-

porcionalidade, 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 contratação 

da empresa ERANIDES PINHEIRO DA 

ROCHA - ME, inscrito no CNPJ n° 

23.650.934/0001-74, no valor total de 

R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhen-

tos 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, aos 08 dias do mês de maio de 

2022. 
 

KELLY REJAINE ERREIRA TEIXEIRA 

Gestora do Fundo Municipal de Educação 

_______________________________________ 

INFORMATIVO 
 

MULHERES PRECISAM DE MAIS TEMPO  
DE DESCANSO PORQUE SEUS CÉREBROS 

TRABALHAM MAIS 
 

A cena se repete diariamente: enquanto prepara 
o café da manhã, coloca a mesa e atende o telefone, 
a mulher já está organizando a lista para passar no 
mercado depois do expediente. E os homens preci-
sam admitir: é inegável o talento que as mulheres 
tem para multitarefas, ou seja, fazer (bem) várias 
coisas ao mesmo tempo. Porém, infelizmente, ao 
longo da vida, essa característica incrível do “sexo 
frágil” pode nos levar ao stress e à exaustão. 

 

 
 

Pesquisadores da Universidade de Loughbo-
rough (Reino Unido) descobriram que quanto mais se 
usa o cérebro durante o dia, mais ele precisa de 
descanso durante o sono. 
 
Trecho do texto em: 
https://www.awebic.com/mulheres-precisam-mais-descanso 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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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