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ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 32/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para fornecimento de 

material e suplementos de ar-condicionado, 

que serão necessários para as montagens e 

manutenções preventiva e corretiva.” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL 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, da 

Secretaria Municipal de Administração, deste 

Município, que informa a necessidade da 

contratação de empresa para fornecimento de 

material e suplementos de ar-condicionado, 

que serão necessários para as montagens e 

manutenções preventiva e corretiva. 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos 

humanos em seus quadros para atender as 

próprias necessidades; 
 

Considerando, que a contratação direta, sem 

licitação, por dispensa, em razão do valor 

econômico do contrato encontra estribo no 

princípio da economicidade, cujo teor é 

conexo com o princípio da 

proporcionalidade, 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 

contratação, 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 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Parecer 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 PONTUAL REFRIGERAÇÃO 

COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no 

CNPJ sob o nº 30.643.835/0001-20, no 

valor global de R$ 17.277,00 (dezessete 

mil, duzentos e setenta e sete reais). 

 

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

data de sua assinatura. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICI-

PAL, Poder Executivo Municipal de 

Colméia, Estado do Tocantins, aos 26 

dias do mês de maio de 2021. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 78/2022 

de 26 de maio de 2022 
 

“O Gestor Municipal de Colméia, 

Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais e 

demais prerrogativas, tendo em vista a 

Lei nº 830/2017, autoriza viagem de 

servidores por interesse da 

Administração e dá outras 

providências.” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

COLMÉIA, Estado do Tocantins, usando 

de suas atribuições legais, 
 

RESOLVE: 
 

Art.1º- Autorizar o (a) servidor (a) Kayo 

César Ribeiro Dias, portador do CPF: 

027.412.181-61, lotado na Secretaria 

Municipal de Finanças, na função de 
Financeiro da Prefeitura, para viagem à 

cidade de Palmas–TO, junto ao Gabinete 

do Deputado Cleiton Cardoso, para tratar 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

de assuntos de interesse do Município de 

Colméia -TO, no dia 26 de maio de 2022. 

 

Art. 2º - Fica autorizado a conceder o 

valor de 01 (uma) diária, ao preço 

unitário de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), para custeio das 

despesas com viagem; 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Data da Saída: 26/05/2022 

Horário de Saída: 08h30min. 

 

Data da Chegada: 27/05/2022 

Horário de Chegada: 08h00min. 

 

O Gabinete Municipal de Colmeia, aos 26 

do mês de maio de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

Portaria nº 79/2022 

de 26 de maio de 2022 

 

“O Gestor Municipal de Colméia, Estado do 

Tocantins, no uso de suas atribuições legais 

e constitucionais e demais prerrogativas, 

tendo em vista a Lei nº 830/2017, autoriza 

viagem de servidores por interesse da 

Administração e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

COLMÉIA, Estado do Tocantins, usando 

de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º- Autorizar o (a) servidor (a) José 

Leandro Dantas da Silva, portador do CPF: 

118.674.924-58, lotado na Secretaria 

Municipal de Administração, na função de 

Diretor de Compras, para viagem à cidade 

de Palmas–TO, junto ao Gabinete do 

Deputado Cleiton Cardoso, para tratar de 

assuntos de interesse do Município de 

Colméia -TO, no dia 26 de maio de 2022. 

 

Art. 2º - Fica autorizado a conceder o 
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valor de 01 (uma) diária, ao preço 

unitário de R$ 187,50 (cento e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), para 

custeio das despesas com viagem; 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Data da Saída: 26/05/2022 

Horário de Saída: 08h30min. 

 

Data da Chegada: 27/05/2022 

Horário de Chegada: 08h00min. 

 

O Gabinete Municipal de Colmeia, aos 26 

do mês de maio de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

Portaria nº 80/2022 

de 26 de maio de 2022 

 

“Designa servidores a fim de 

constituírem Comissão Especial para 

avaliação dos bens móveis e 

maquinários inservíveis do Município.”  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, 

no uso de suas atribuições legais e 

conforme na Lei Orgânica do Município de 

COLMEIA/TO, tendo em vista da 

necessidade de alienar bens móveis 

inservíveis do patrimônio público deste 

município, na modalidade de leilão e em 

conformidade com a Lei 8.666/93, ou doar 

a entidades e pessoas físicas carentes;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ficam designados os servidores 

públicos abaixo, sob a presidência do 

primeiro, para comporem a Comissão 

Especial para avaliação dos bens móveis 

e maquinários inservíveis com o fim 

específico de vistoriar estes destinados a 

leilão ou doação à entidades e pessoas 

físicas carentes: 

 

I. Danilo Mendanha Gomes 

II. Membro: Fernando Martins dos Santos 

III. Membro: Fernanda Caús da Silva 

IV. Suplente: Raimon Prado de Melo 

 

Art. 2º Compete à Comissão constituída no 

art. 1o desta portaria, vistoriar os bens 

inservíveis, elaborando Termo de Avaliação 

constando características, estado de 

conservação e número de patrimônio, 

devendo encaminhar o laudo final à 

Comissão Permanente de Compras e 

Licitações da Prefeitura Municipal, para fins 

de ser realizado leilão público, de acordo 

com as normas e lei permanentes ao ato. 

 

Parágrafo Único - Caso a administração 

opte pela doação dos bens inservíveis, 

deverá a doação ser precedida de 

autorização legislativa da Câmara 

Municipal. 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito de Colmeia/TO, 26 

de maio de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

SE VOCÊ AMA NUTELLA, IRÁ SE ASSUSTAR 
COM A QUANTIDADE AÇÚCAR QUE ELA TEM 

 
Por Camila Cabral 
 

Apesar de não comprar potes de Nutella toda vez que vou 
ao mercado (por motivos de “custar os olhos da cara”), 
sempre que possível dava um jeitinho de acrescentá-la 
como ingrediente, fosse no açaí ou no sorvete. 
 

 
 

Mas, como a grande maioria das pessoas, eu nunca 
parei para ler o rótulo do produto. 
 

 
 

Não é segredo, basta fazer as contas: cada 37g do 
chamado “creme de avelã” contém 21g de açúcar. 
 

Isso significa que, mesmo não tendo um sabor tão 
adoçado, mais da metade dessa delícia é composta 

por puro açúcar. 
 

Para ficar mais claro, veja a simulação criada pelo 
centro de consumidores de Hamburgo, na Alemanha: 
 

 
 

Ah, mas qual o problema disso? Bom, para começar, 
o açúcar é uma substância tão viciante quanto a 
cocaína. 
 

Mas se fosse só isso ainda estaria Ok. Acontece que o 
açúcar também aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares, diabetes, obesidade, pressão alta, 
cáries, gota, gastrite, trombose, acne, enfim, são tantas 
“possibilidades” que não cabe elencar todas aqui. 
 

E o problema fica pior quando caímos no ciclo vicioso 
dos picos de endorfina desencadeados pelo consumo 
do açúcar que, ao caírem drasticamente, pedem ao 
nosso organismo por mais doce. Voilà: estamos 
dependentes! 
 

A própria fabricante da Nutella alerta: 
 

“Uma das principais crenças nutricionais da Ferrero é 
que os pequenos tamanhos de porção ajudam as 

pessoas a desfrutarem seus alimentos favoritos com 
moderação. A rotulagem em todos os nossos 
produtos permite aos consumidores fazerem 

escolhas informadas e ajuda a garantir que a Nutella 
possa ser desfrutada como parte de uma dieta 

equilibrada”. 
“Permite aos consumidores fazerem escolhas”. 

 

Nós não estamos aqui para vomitar regras na dieta 
de ninguém. Mas se você é daquelas pessoas que 
mergulha no pote de Nutella com frequência, talvez 
seja melhor repensar seus hábitos alimentares. 
 
Fonte: 
https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/quantidade-de-
acucar-de-um-pote-de-nutella-e-desesperadora/ 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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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