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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 
 

EDITAL Nº 001/2022 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA  

DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE COLMEIA-TO 

BIÊNIO 2023 A 2024 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE COLMEIA - TO, 

representada por seu PRESIDENTE, no 

uso de suas atribuições, com fulcro no 

art. 9º, 24 e ss do Regimento Interno, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, a abertura das inscrições 

para concorrer à eleição da Mesa Dire-

tora, para exercício do mandato no biê-

nio com início em 1º de janeiro de 2023 

a 31 de dezembro de 2024 (2023 a 

2024). 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 
Poderão inscrever-se na presente eleição 

os candidatos eleitos ao cargo de verea-

dor, para a legislatura 2021 a 2024, desde 

que devidamente diplomados pela Justiça 

Eleitoral. 

 

1.1. INSCRIÇÕES NA SECRETARIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

COLMEIA – TO. 

 

Período: 08 de Junho de 2022 até às 

14:30h do dia 10 de Junho de 2022. 

Horário de atendimento: 13h às 18h, 

com exceção do último dia quando a                            

Câmara receberá as inscrições até às 

14:30h. 

Local: Sede da Câmara Municipal, 

localizada a Av. Brasil, Nº 1955, Setor 

Sul, Colmeia – TO, CEP: 77.725-000. 

 

1.2. PROCEDIMENTOS 

 

a) O direito de concorrer é individual, 

podendo um vereador integrar mais de 

uma composição. A inscrição será re-

querida, mediante protocolo, junto a 

Secretaria até às 14:30h do dia 10 de 

Junho de 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

b) A Sessão Ordinaria, sera realizada no 

Plenario Abendigar Maximos Rodrigues, 

situado na sede da Camara Municipal; 
 

c) O requerimento de registro deverá 

conter, obrigatoriamente, o registro indi-

vidual, ou chapa, até uma hora antes da 

sessao destinada a eleição, dos candida-

tos indicados pela bancada ou blocos 

parlamentares ao cargo que lhe tenham 

sido atribuídos, ou de candidatos avulsos. 
 

d) Na composição de candidatos a Mesa 

Diretora deverá ser assegurada, tanto 

quanto possível, a representação proporci-

onal dos partidos integrantes da Câmara. 
 

2. DAS IMPUGNAÇÕES 
 

a) Inscritos os candidatos e suas respecti-

vas composições, poderão os demais 

vereadores, desde que eleitos e devida-

mente diplomados pela Justiça Eleitoral, 

para a legislatura 2021 a 2024, de forma 

individual ou conjunta, apresentar até às 

15:00h horas do dia 10 de Junho de 2022, 

impugnação fundamentada, que será 

objeto de imediato encaminhamento ao 

Presidente da Casa, que, munido de pare-

cer jurídico, promoverá a decisão, segun-

do o Regimento Interno, a Lei Orgânica e 

os princípios gerais de direito, podendo, 

se assim entender, convocar em caráter de 

urgência urgentíssima, os vereadores para 

sessão extraordinária a realizar-se no dia 

10 de junho de 2022 às 15:30h, para deli-

berar sobre a matéria, realizando em se-

guida a votação, sendo que, na impossibi-

lidade comprovada e certificada, de não 

se conseguir realizar a sessão, prevalecerá 

a decisão da Mesa Diretora, por maioria 

dos membros, como definitiva, não se 

admitindo a partir daí qualquer questio-

namento a respeito da matéria. 
 

3.  DA VOTAÇÃO 
 

a) A eleição da nova Mesa Diretora para 

o biênio 2022 a 2023, no início da sessão 

Ordinariae, do dia 10 de Junho de 2022, 

às 15:30h, com duração do tempo neces-

sário à consecução de suas finalidades, 

sendo admitida tolerância máxima de 30 

minutos para o seu início. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

b) Será conduzida, por disposição re-

gimental, pela mesa diretora imedia-

tamente anterior. 
 

c) Antes de iniciar-se o processo de vota-

ção, será feita pelo 1º (primeiro) secretá-

rio(a), exposição clara de todos os proce-

dimentos a serem observados, e debelada 

qualquer dúvida existente. Para tanto, se 

necessário, será ouvido o Jurídico da 

Câmara, de modo que ao iniciar a vota-

ção, não paire qualquer dúvida sobre o 

pleito e sua forma de realização.  
 

d) Superada a fase de explicações e cons-

tatada a presença de quorum dos vereado-

res,  o Presidente determinará o início do 

processo de votação, que ocorrerá em 

escrutínio secreto - § 1º, Art. 9º RI, com 

cada vereador recebera uma cédula indi-

vidal para cada cargo contendo o nome 

dos candidatos e o cargo a que concor-

rem, as cédulas serão rubricadas pelo 

presidente, primeiro e segundo secretário 

e entregue aos votantes no momento do 

exercício do voto; 
 

e) Será considerado eleito presidente o 

candidato que, registrado na forma deste 

regimento, obtiver a maioria absoluta de 

votos, excluindo-se os brancos e nulos. 
 

f) Se houver mais de um candidato a 

presidente e nenhum alcançar maioria de 

votos na primeira votação far-se-á nova 

votação logo após a proclamação do re-

sultado concorreram os 2 mais votados, 

considerando-se eleito aquele que obtiver 

a maioria simples dos votos válidos no 

caso de empate declarar se a eleito pri-

meiramente o candidato com maior nú-

mero de mandatos e se ainda persistir o 

empate declarar-se eleito o mais idoso. 
 

g) Para os demais cargos da mesa diretora 

serão considerados eleitos os candidatos 

que obtiverem maioria simples de voto 

obedecendo às regras do parágrafo anterior. 
 

h) O (A) Secretário(a) designado(a) para 

o ato, fará a apuração, organização na 

ordem decrescente dos votos e leitura do 

resultado. 
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4. DA POSSE 

 

a) Concluindo o processo de votação, 

com apuração e divulgação do resultado, 

será proclamado pelo Presidente em e-

xercício o vencedor e sua respectiva 

composição que tomara posse em 1º de 

Janeiro de 2023. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

5.1. Os casos omissos e situações não 

previstas no Regimento interno, Lei Or-

gânica Municipal e no presente Edital, 

serão decididos pelo Plenário, mediante 

proposição do Presidente da atual Mesa 

Diretora, após parecer jurídico sobre a 

questão. 

 

Colmeia – TO, 02 de Junho de 2022 

 

Publique-se. 

 
ISAAC COSTA DE CARVALHO 

Vereador-Presidente 

_______________________________________ 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ATOS DE DISPENSA 
 

  

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 020/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Contratação de empresa para serviço de 

revisão e manutenção preventiva e corretiva 

em câmara de conservação de vacinas.” 
 

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE COLMÉIA – ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribui-

ções legais e constitucionais e em confor-

midade com a Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, do 

Fundo Municipal de Saúde, que informa a 

necessidade da Contratação de empresa 

para serviço de revisão e manutenção 

preventiva e corretiva em câmara de con-

servação de vacinas; 
 

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 oprocedimento 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 PHB 

COMÉRCIO DE MANUTENÇÃO DE 

ELETRÔNICOS EIRELI, inscrito no CNPJ 

n° 12.942.002/0001-89, no valor total de R$ 

4.574,00 (quatro mil e quinhentos e setenta e 

quatro reais). 
 

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 02 dias do mês de junho de 2022. 
 

VINICIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMÉIA – TO 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

1º TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 018/2022, 

DE 02 DE JUNHO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 324/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL 
 

CONTRATANTE: SECRETARIA MU-

NICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua 

Goiás, nº 164, Centro, CEP 77.725-000, 

Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

11.328.248/0001-00, representado neste 

ato pelo Senhor, VINICIO SOUZA 

MARTINS, brasileiro, solteiro, portador 

da Carteira de Identidade nº 642.841 

SSP/TO, CPF nº 004.718.461-20, resi-

dente e domiciliada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: AUTO POSTO 

GUERRA EIRELI, com sede na Avenida 

Bahia, s/nº, Centro, Colméia-TO, CEP 

77.725-000, inscrita no CNPJ nº 

30.206.280/0001-50, representado neste 

ato pelo Senhor NILTON DONIZETE 

DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresá-

rio, portador da Carteira de Identidade nº 

2.624.537 SSP/GO, CPF nº 586.673.261-

00, residente e domiciliado na Rua 07 de 

setembro, nº 95, Centro, Itaporã do To-

cantins-TO, CEP 77.740-000. 
 

PREÇO: Em conformidade com a Cláusula 

Sexta do Contrato nº 025/2022 e de acordo 

com o art. 65, inc. II, § 1º, da Lei nº 

8.666/93, fica repactuado o valor original-

mente estabelecido para o item Gasolina de 

R$ 7,96 (sete reais e noventa e seis centa-

vos) por litro, em um aditivo percentual de 

1,58% (um vírgula cinquenta e oito cento), 

passando o mesmo ao valor de R$ 8,09 

(oito reais e nove centavos por cento) por 

litro, para o item Diesel-S10 de R$ 6,96 

(seis reais e noventa e seis centavos) por 

litro, em um aditivo percentual de 7,99% 

(sete vírgula noventa e nove por cento), 

passando o mesmo ao valor de R$ 7,52 (sete 

reais e cinquenta e dois centavos) por litro, e 

bem como para o item Diesel-S500 de R$ 

6,96 (seis reais e noventa e seis centavos) por 

litro, em um aditivo percentual de 11,01% 

(onze vírgula zero um por cento), passando o 

mesmo ao valor de R$ 7,73 (sete reais e 

sessenta e três centavos) por litro. 
 

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Quanto às 

demais cláusulas contratuais, permanece-

rão as mesmas sem qualquer modificação 
 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COLMÉIA – TO 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

1º TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 011/2022, 

DE 02 DE JUNHO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 326/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede na 

Praça da Bíblia, s/nº, Centro, CEP 77.725-

000, Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

11.378.344/0001-55, representado neste ato 

pela Senhora, MARIVAN DIAS PEREIRA 

REIS, brasileira, casada, portadora da Car-

teira de Identidade nº 2.115.385 SSP/GO, 

CPF nº 211.028.809-91, residente e domici-

liada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: AUTO POSTO DE 

COMBUSTÍVEL MOREIRÃO EIREL-

LI, estabelecida na Avenida Longuinho 

Vieira Junior, nº 1094, Centro, CEP 

777.25-000, Colméia-TO, inscrita no 

CNPJ 14.788.267/0001-08, representado 

neste ato pelo Senhor, JOÃO CARLOS 

COELHO SOARES  ̧brasileiro, empresá-

rio, Portador da Carteira de Identidade nº 

3243947-3076555 SSP/GO e CPF nº 

526.446.261-53, residente e domiciliado 

em Colméia-TO. 
 

PREÇO: Em conformidade com a 

Cláusula Sexta do Contrato nº 

012/2022 e de acordo com o art. 65, 

inc. II, § 1º, da Lei nº 8.666/93, fica 

repactuado o valor originalmente esta-

belecido para o item Gasolina de R$ 

7,96 (sete reais e noventa e seis centa-

vos) por litro, em um aditivo percentu-

al de 1,58% (um vírgula cinquenta e 

oito cento), passando o mesmo ao va-

lor de R$ 8,09 (oito reais e nove cen-

tavos por cento) por litro. 
 

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Quanto às 

demais cláusulas contratuais, permanecerão 

as mesmas sem qualquer modificação. 
 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMÉIA – TO 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

1º TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 018/2022, 

DE 02 DE JUNHO DE 2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 327/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE EDUCAÇÃO, com sede na 

Avenida Longuinho Vieira Júnior, nº 934, 

Centro, CEP 77.725-000, Colméia-TO, 

inscrita no CNPJ nº 30.881.766/0001-93, 

representado neste ato pela Senhora, 

KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEI-

RA, brasileira, solteira, portadora da Car-

teira de Identidade nº 446.939 SSP/TO, 

CPF nº 901.685.931-49, residente e do-

miciliada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: AUTO POSTO DE 

COMBUSTÍVEL MOREIRÃO EIREL-

LI, estabelecida na Avenida Longuinho 

Vieira Junior, nº 1094, Centro, CEP 

777.25-000, Colméia-TO, inscrita no 

CNPJ 14.788.267/0001-08, representado 

neste ato pelo Senhor, JOÃO CARLOS 

COELHO SOARES  ̧brasileiro, empresá-

rio, Portador da Carteira de Identidade nº 

3243947-3076555 SSP/GO e CPF nº 

526.446.261-53, residente e domiciliado 

em Colméia-TO. 
 

PREÇO: Em conformidade com a Cláu-

sula Sexta do Contrato nº 018/2022 e de 

acordo com o art. 65, inc. II, § 1º, da Lei 

nº 8.666/93, fica repactuado o valor ori-

ginalmente estabelecido para o item Ga-

solina de R$ 7,96 (sete reais e noventa e 

seis centavos) por litro, em um aditivo 

percentual de 1,58% (um vírgula cin-

quenta e oito cento), passando o mesmo 

ao valor de R$ 8,09 (oito reais e nove 

centavos por cento) por litro, para o item 

Diesel-S10 de R$ 6,96 (seis reais e no-

venta e seis centavos) por litro, em um 

aditivo percentual de 7,99% (sete vírgula 

noventa e nove por cento), passando o 

mesmo ao valor de R$ 7,52 (sete reais e 

cinquenta e dois centavos) por litro, e bem 

como para o item Diesel-S500 de R$ 6,96 

(seis reais e noventa e seis centavos) por 

litro, em um aditivo percentual de 11,01% 

(onze vírgula zero um por cento), passan-

do o mesmo ao valor de R$ 7,73 (sete 

reais e sessenta e três centavos) por litro. 
 

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Quanto às 

demais cláusulas contratuais, permanecerão 

as mesmas sem qualquer modificação. 
 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA – TO 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

1º TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 025/2022, 

DE 02 DE JUNHO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL 
 

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 

Senhor, JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, brasi-

leiro, 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: AUTO POSTO 

GUERRA EIRELLI, com sede na Aveni-

da Bahia, Lotes 07 e 08, s/nº, CEP 77725-

000, Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

30.206.280/0001-50, representado neste 

ato pelo Senhor (a), NILTON DONIZETE 

DA SILVA, empresário, solteiro, portador 

da Carteira de Identidade nº 2.624.537 

SSP/GO, CPF nº 586.673.261-00, residen-

te e domiciliado em Colméia-TO. 
 

PREÇO: Em conformidade com a Cláu-

sula Sexta do Contrato nº 025/2022 e de 

acordo com o art. 65, inc. II, § 1º, da Lei 

nº 8.666/93, fica repactuado o valor ori-

ginalmente estabelecido para o item Ga-

solina de R$ 7,96 (sete reais e noventa e 

seis centavos) por litro, em um aditivo 

percentual de 1,58% (um vírgula cin-

quenta e oito cento), passando o mesmo 

ao valor de R$ 8,09 (oito reais e nove 

centavos por cento) por litro, para o item 

Diesel-S10 de R$ 6,96 (seis reais e noven-

ta e seis centavos) por litro, em um aditivo 

percentual de 7,99% (sete vírgula noventa 

e nove por cento), passando o mesmo ao 

valor de R$ 7,52 (sete reais e cinquenta e 

dois centavos) por litro, e bem como para 
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o item Diesel-S500 de R$ 6,96 (seis reais e 

noventa e seis centavos) por litro, em um 

aditivo percentual de 11,01% (onze vír-

gula zero um por cento), passando o 

mesmo ao valor de R$ 7,73 (sete reais e 

sessenta e três centavos) por litro. 
 

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Quanto às 

demais cláusulas contratuais, permanece-

rão as mesmas sem qualquer modificação 
 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

1º TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 012/2022, 

DE 02 DE JUNHO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 439/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com 

sede na Praça da Bíblia, s/nº, Centro, CEP 

77.725-000, Colméia-TO, inscrita no 

CNPJ nº 11.378.344/0001-55, representa-

do neste ato pela Senhora, MARIVAN 

DIAS PEREIRA REIS, brasileira, casada, 

portadora da Carteira de Identidade nº 

2.115.385 SSP/GO, CPF nº 211.028.809-91, 

residente e domiciliada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: AUTO POSTO DE 

COMBUSTÍVEL MOREIRÃO EIREL-

LI, estabelecida na Avenida Longuinho 

Vieira Junior, nº 1094, Centro, CEP 

777.25-000, Colméia-TO, inscrita no 

CNPJ 14.788.267/0001-08, representado 

neste ato pelo Senhor, JOÃO CARLOS 

COELHO SOARES  ̧brasileiro, empresá-

rio, Portador da Carteira de Identidade nº 

3243947-3076555 SSP/GO e CPF nº 

526.446.261-53, residente e domiciliado 

em Colméia-TO. 
 

PREÇO: Em conformidade com a Cláu-

sula Sexta do Contrato nº 012/2022 e de 

acordo com o art. 65, inc. II, § 1º, da Lei 

nº 8.666/93, fica repactuado o valor ori-

ginalmente estabelecido para o item Die-

sel-S10 de R$ 6,96 (seis reais e noventa e 

seis centavos) por litro, em um aditivo 

percentual de 7,99% (sete vírgula noventa 

e nove por cento), passando o mesmo ao 

valor de R$ 7,52 (sete reais e cinquenta e 

dois centavos) por litro. 
 

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Quanto 

às demais cláusulas contratuais, perma-

necerão as mesmas sem qualquer modi-

ficação 
 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 83/2022 

de 02 de junho de 2022 
 

“Dispõe sobre a diária do Servidor Pú-

blico MARCELO OLIVEIRA SANTOS, 

e dá outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colmeia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Conceder ao Servidor: MARCE-

LO OLIVEIRA SANTOS, CPF n° 

372.178.792-72, ocupante do cargo de 

Diretor de Esportes, 01 (uma diárias) no 

valor R$ 262,50 (duzentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), confor-

me a Lei Municipal n° 830/2017. 
 

Art. 2º. A diária refere-se à locomoção do 

servidor MARCELO OLIVEIRA SAN-

TOS para Palmas-TO, para participar de 

uma reunião na Assembléia Legislativa do 

Tocantins com a Deputada Estadual Profes-

sora Dorinha no dia 03 de junho de 2022. 
 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 

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

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMEIA-TO, aos 02 (dois) dias do 

més de Junho de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

Portaria nº 84/2022 

de 02 de junho de 2022 
 

“Dispõe sobre a concessão de licença 

por interesse Particular não remunerada 

a 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- CONCEDER licença não remune-

rada, pelo período de 2 (dois) anos, a partir 

de 01/07/2022 até 30/06/2024, a Sra. MA-

RINETE PEREIRA DA SILVA DE SOU-

ZA, Servidora Pública Municipal, Matricu-

la n° 1257, AGENTE COMUNITARIO 

DE SAUDE, Lotada na Secretaria Munici-

pal de Saúde, Município de Colméia, Esta-

do do Tocantins, para tratar de Assuntos de 

Interesse Particular. 
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, Com seus efeitos 

a partir do dia 01 de Julho de 2022, revo-

gando as disposições em contrário. 
 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 02 (dois) dias do 

mês de Junho de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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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