
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

77.725-000, Colmeia-TO                                                                                                                                                                                                                    prefeituramunicipaldecolmeia@gmail.com 
Praça da Bíblia, S/N, Centro                                                                                                                                                                                                                   (63) 3457-1843, www.colmeia.to.gov.br 

Pág 01 
XX de maio de 2022 Ano VIII, nº XXX 

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
 
h 
 
 
 

DECRETOS 
 

Decreto nº 58/2022 

de 19 de maio de 2022 
 

“Dispõe sobre a Exoneração de Servidora 

Pública Municipal e dá outras providências.”  
 

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. EXONERAR A PEDIDO a Ser-

vidora MIRIAN PEREIRA NUNES, 

CPF; 309.487.971-34, do cargo efetivo de 

Professora, em decorrência da sua apo-

sentadoria, conforme o número de bene-

fício 195.540.517.1 
 

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na 

data da sua publicação, com seus efeitos a 

partir do dia 01/06/2022, revogando as 

disposições em contrário. 
 

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

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA/TO, aos 19 (dezenove) 

dia do mês de Maio de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 028, 

DE 22 DE MAIO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 422/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA EM SERVI-

ÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO 

DE AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA URBANA (REUR), NO 

MUNICIPIO 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 Se-

nhor, JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, brasileiro, 

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: N P F CONSULTORIA 

RURAL, com sede na Rua Getulio Vagas, 

nº 229, centro, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ 28.967. 498/0001-85, 

representado neste ato pela Senhora, DE-

NYSE SOUSA NASCIMENTO, brasileira, 

empresária, portador da Carteira de Identi-

dade nº 655061 SEJSP/TO, CPF nº 008.695. 

641-88, residente e domiciliado na Avenida 

Vereador Prudêncio Feliz Pereira, s/n, cen-

tro, CEP 77.730-000, Pequizeiro-TO. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 0045 / Ação: Manu-

tenção e Gestão da Secretaria de Admi-

nistração / Dotação: 03.03.04.122.2093. 

2.204 / Fonte 1.500.0000.000000 / Ele-

mentos de despesa 3.3.90.39/79.  
 

DO PRAZO DO CONTRATO: O presente 

contrato terá vigência de 08 (oito) meses, 

contado a partir da data de sua assinatura, 

podendo o mesmo vir a ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vanta-

josas para a Administração. 
 

Este contrato poderá ser alterado, nos 

casos previstos pelo disposto no art. 107 

da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril 

de 2021, sempre através de termos aditi-

vos numerados em ordem crescente.  
 

BASE LEGAL: Art. 75, inciso I da Lei 

nº. 14.133, de 01 de abril de 2021.  
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 
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INFORMATIVO 
 

23 DE MAIO 
DIA NACIONAL DE DEFESA 

DAS FLORESTAS BRASILEIRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Comemorado no dia 23 de março, esse dia traz para 
a população a visão da importância das florestas 
brasileiras para o desenvolvimento do país e mostra 
como ser consciente sem fazer muito esforço. 
 
Desde o ano de 1500 o desmatamento já ocorre no 
Brasil devido à chegada dos portugueses e isso, infeliz-
mente, acontece até os dias atuais. Em procura de 
lucros, as pessoas investem em construções e projetos 
que apenas beneficiariam seus próprios bolsos, sem 
pensar nos patrimônios que estão sendo destruídos. 
 
Segundo Bruna Souza, em publicação ao site do 
Ressoar, “O Brasil concentra 1/3 das florestas tropi-
cais do mundo, mas apenas 1,9% são protegidas por 
unidades de conservação integrais (que não permi-
tem o uso dos recursos naturais). Essa porcentagem 
está bem abaixo da média mundial, que é de 6%”. 
 
Em 1993, um estudo realizado por técnicos do Jardim 
Botânico de Nova Iorque identificou, na região da 
Reserva Biológica de Una, no sul da Bahia, a maior 
diversidade de árvores do mundo, com 450 espécies 
diferentes num só hectare de floresta. 
 
O Greenpeace está com uma campanha chamada 
“Liga das florestas”, onde as pessoas se cadastram e 
quanto maior a quantidade de visitas em seu perfil do 
site, mas assinaturas pelo desmatamento zero são 
somadas, podendo ser levadas ao Congresso e 
aderir a uma lei contra o desmatamento. O site 
funciona como uma rede social. 
 
Fonte: 
http://dalvaday.blogspot.com/2018/05/2018-dia-
nacional-de-defesa-das.html 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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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