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CÂMARA MUNICIPAL 

DE COLMEIA-TO 
 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 63/2022 

de 21 de junho de 2022 

 

“O Presidente da Câmara Municipal de 

Colméia, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais 

e demais prerrogativas, Resolve.”  

 

Considerando: Que corre no poder judici-

ário, mandado de segurança contra a 

Realização das eleições, hora convocadas 

por esta mesa diretora, pretendendo assim 

assegurar a segurança jurídica do ato, 

assim como total transparência e publici-

dade. 

 

Considerando: Que se aproxima o recesso 

legislativo, inviabilizando assim a pre-

sença dos parlamentares, necessários para 

composição de quórum, para realização 

das eleições da mesa diretora da câmara 

municipal de colmeia para o biênio 

2023/2024. 

 

Considerando: O respaldo da Sumula 473 

STF, no qual possibilita a administração 

anular os próprios atos quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais ou revogá-

los, por motivo de conveniência ou opor-

tunidade. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1°. Fica cancelado o Edital 01/2022 

da eleição da mesa Diretora, para o biênio 

2023/2024 
 

Art. 2°. Fica revogado a Portaria 

062/2022 de 10 de junho de 2022.  
 

Art. 3°. Revogam -se as disposições em 

contrário. 
 

Gabinete da Presidência da Câmara Mu-

nicipal de Colmeia - TO, aos 21 dias do 

mês de Junho 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

ISAAC COSTA CARVALHO 

Presidente da Câmara de Vereadores 

de Colmeia-TO 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 032, 

DE 21 DE JUNHO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 448/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 

 

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NA PRES-

TAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂN-

CIA OSTENSIVA E MONITORADA. 
 

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: IZAÍAS ALVES 

COELHO-ME, com sede na Avenida 

Tiradentes, nº 1577, Centro, CEP 

77.700-000, Guaraí-TO, inscrita no 

CNPJ 86.972.684/ 0001-09, representa-

do neste ato pelo Senhor, IZAÍAS AL-

VES COELHO, brasileiro, empresário, 

portador da Carteira de Identidade nº 

1.748.558 SSP/TO, CPF nº 354.402.441 

-15, residente e domiciliado na Avenida 

Tiradentes, nº 1577, Centro, CEP 77. 

700-000, Guaraí-TO. 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, o valor 

estimado total de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 91 / Ação: EVEN-

TOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DATAS / Dotação: 3.8.13.392.2118. 

2.243 / Fonte 1.500.0000.000000 / Ele-

mentos de despesa 3.3.90.39/77.  
 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de até o final do evento, contado 

a partir da data de sua assinatura, poden-

do o mesmo vir a ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, com vistas a 

obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a Administração de acor-

do com o art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
 

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, obser-

vadas as alterações posteriores introduzi-

das nos referidos diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 345/2022 

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO 

TOMADA DE PREÇOS 

PARA OBRAS E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA, Nº 1/2022 
  
DESPACHO. Tendo em vista o que cons-

ta dos presentes autos e considerando a 

regularidade de todo o procedimento 

licitatório, em especial o julgamento pro-

cedido pelo(a) Presidente(a) , inserto 

nestes autos, bem como Parecer Jurídico, 

RESOLVO, no uso de minhas atribuições 

legais, com fulcro nas disposições da Lei 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com 

modificações posteriores, HOMOLO-

GAR o procedimento licitatório realizado 

na modalidade de TOMADA DE PRE-

ÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA nº 1/2022 CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVI-

MENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 

DISTRITOS DO MUNICIPIO DE 

COLMÉIA-TO, REFERENTE AO PRO-

JETO N° 010200.00921/2021. destinados 

a SECRETARIA MUNICIPAL DA IN-

FRA ESTRUTURA deste Município, 

para o cumprimento das atribuições do 

21 de junho de 2022 - Ano VIII - Nº 739 
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Município de COLMÉIA/TO, apresen-

tando-se como propostas mais vantajosas 

as das empresas: 

 

CMN CONSTRUCOES, PAVIMENTA-

COES E LOCACOES EIRELI, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no 

CPF/CNPJ sob nº 38.251.619/0001-41, 

estabelecida em AV ALFREDO NAS-

SER, 0, QUADRA09 LOTE 16 SALA 03 

- LOTEAMENTO NOVA ARAGUAI-

NA, ARAGUAÍNA - TO, vencedora dos 

itens abaixo relacionados: 
 

- DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT. V. TOTAL 

01 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE TERRAPLANAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA EM TSD, 
EXECUÇÃO DE MEIO 
FIO COM SARJETA, 
CALÇADAS E 
SINALIZAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE 
COLMÉIA-TO, OBJETO 
DO CONVÊNIO Nº 
38960.000009/2022 
PROGRAMA TOCANDO 
EM FRENTE. 

1 SV 1.977.850,93 1.977.850,93 

TOTAL DO FORNECEDOR  R$             1.977.850,93  

 

Importa-se a presente licitação na impor-

tância total de R$ 1.977.850,93 (um mi-

lhão, novecentos e setenta e sete mil e 

oitocentos e cinquenta reais e noventa e 

três centavos), cuja despesa deverá correr 

a conta das seguintes Dotações Orçamen-

tárias: Não há dotações informadas. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

COLMÉIA/TO, aos, 21 de junho de 2022 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

UNIVERSIDADE CRIA JOGOS QUE AJUDAM 
IDOSOS A PREVENIR DOENÇAS MENTAIS 

 

 

 
Um projeto de estudantes da Universidade 
Federal Fluminense, UFF, permite identificar e 
prevenir doenças mentais em idosos e até 
mesmo lidar com elas. A equipe de graduação 
da UFF criou sistemas para auxiliar médicos a 
detectar doenças que, normalmente, ocorrem 

mais em idosos – como a demência e o Alzhei-
mer – o chamado comprometimento cognitivo 
leve. 
 
Os estudantes desenvolveram dois jogos cogni-
tivos, batizados de MemoGing e Jogo do Stro-
op. O MemoGing é um jogo de memória onde o 
paciente compara figuras geométricas com 
outras que aparecem na tela do computador. 
 
Já o Jogo do Stroop apresenta palavras com os 
nomes das cores escritos em cores variadas, 
para que a pessoa diga qual é a cor que está 
vendo, e não o significado da palavra. 
 
“Os resultados dos testes bateram, mais ou 
menos, com o que a gente encontra na literatura 
médica. Ou seja, os que têm mais idade demo-
ram mais tempo para responder e têm mais 
dificuldade em acertar problemas relacionados à 
memória  recente,” contou a professora Débora 
Christina Muchaluat. 
 
A equipe pretende usar os jogos como um 
auxílio ao tratamento, com exercícios frequentes 
que as pessoas possam jogar para exercitar a 
memória e evitar uma perda maior de memória 
ao longo do tempo. Eles foram testados no ano 
passado em pacientes da médica geriatra Yo-
landa Boechat, no Hospital Universitário Antonio 
Pedro (HUAP/UFF). 
 
Percepções 
Além dos jogos cognitivos, a equipe pretende a 
partir de agora trabalhar com outros efeitos 
sensoriais, que podem ser de luz, de calor, de 
frio, de vento ou água, para estimular  outras 
percepções nos idosos. 
 
Essa estimulação, que os pesquisadores cha-
mam de multimodal, pode estimular o sentido de 
audição e visão e também de tato e olfato. 
 
“A gente pode usar o efeito de aroma para 
ajudar a fixar essas imagens que foram apre-
sentadas e que vão ser perguntadas logo em 
seguida se foram mostradas ou não,” disse 
Débora. 
 

 
 
A equipe já tem o equipamento exalador de 
aromas e planeja ter até o final deste ano um 

novo jogo cognitivo em testes. “Esse é o próxi-
mo jogo que está no forno,” completou. De 
acordo com a literatura médica, essa estimula-
ção cognitiva multimodal pode trazer uma série 
de benefícios, ajudando, por exemplo, a recons-
truir as redes neuronais e, futuramente, a recu-
perar até parte do que foi perdido no cérebro, 
restaurando essas conexões. A equipe não 
divulgou se irá disponibilizar os jogos para a 
população. 
 
Fonte: 
https://www.sonoticiaboa.com.br/2019/06/04/uni
versidade-cria-jogos-ajudam-idosos-a-prevenir-
doencas-mentais 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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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