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PORTARIAS 
 

Portaria nº 86/2022 

de 24 de junho de 2022 
 

“O Secretário Municipal de 

Administração 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) 

FERNANDO MARTINS FILHO, portador 

do CPF: 027.412.181-61, lotado no cargo de 

Secretário da Administração, para viagem à 

cidade de Palmas–TO, para participar de 

reunião no Gabinete do Deputado Estadual 

Cleiton Cardoso, tratando de interesse do 

Município de Colméia -TO, nos dias 27 e 28 

de junho de 2022. 
 

Art. 2º - Fica autorizado a conceder o 

valor de 02 (duas) diárias, ao preço 

unitário de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), sendo um valor total de 

R$ 500,00 (quinhentos 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: 27/06/2022 

Horário de Saída: 08h30min. 
 

Data da Chegada: 29/06/2022 

Horário de Chegada: 08h00min. 
 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 24 (vinte e 

quatro) dias do mês de junho de 2022. 
  

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

VIGILÂNCIA 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, 

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: 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, representado neste ato pelo 

Senhor, IZAÍAS ALVES 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 

despesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional 

programática – 2022 – Ficha: 91 / Ação: 
EVENTOS TRADICIONAIS, CULTU-

RAIS E DATAS / Dotação: 3.8.13.392. 

2118. 2.243 / Fonte 1.500.0000.000000 /  

Elementos 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, 

podendo 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 

acordo 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, 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 CONTRATO 

CONTRATO Nº 031, 

DE 26 DE MAIO DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 424/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. 

 

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, 

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: COPIADORA COPY-

SERVICE LTDA, com sede na Rua das 

Mangueiras, 1237, Setor Central, CEP 

77809-340, Araguaína-TO, inscrita no 

CNPJ nº 07.344. 581/0001-28, representado 

neste ato pelo Senhor, ITAIR PEREIRA 

SOARES, brasileiro, portadora do CPF nº 
135.663.421-49, residente e domiciliada na 

Rua Águas Claras, nº 464, CEP 77809-340, 

Araguaína-TO. 
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DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO 

DA CONTRATAÇÃO: A despesa 

decorrente do presente processo correrá por 

conta da funcional programática – 2022. 

 
FICH

A 
AÇÃO 

DOTAÇ

ÃO 
FONTE 

ELEMENTO 

DE DESPESA 

45 

Manutenção e 

Gestão da Secretaria 

Municipal de 

Administração 

03.03.04

.122.209

3.2.204 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.39/12 

 

DO PRAZO DO CONTRATO: O 

presente contrato terá vigência de 09 

(nove) meses, contado a partir da data de 

sua assinatura, podendo o mesmo vir a 

ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, com vistas a obtenção de preços 

e condições mais vantajosas 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 

aditivos numerados em ordem crescente. 

 

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei 

nº. 14.133, de 01 de abril de 2021. 

 
FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

 
PLANEJAMENTO 2022: EMPRESÁRIA CRIA MÉTODO 

PARA REALIZAÇÃO DE METAS, PROJETOS E SONHOS 
 

 
 

Pense quais são os pilares mais importantes da sua 
vida. Minha sugestão é que você pense em pelo 
menos cinco pilares como por exemplo: 
 

 Família 

 Saúde 

 Finanças 

 Profissional 

 Espiritual 
 

Para cada um desses pilares dê uma nota de 01 a 
10, considere que esse é seu estado atual. 
 

Analise qual foi sua pior nota. 
 

Liste pelo menos 10 atitudes que você pode tomar 
para fortalecer esse pilar e te levar até o estado que 
você deseja realizar. Mesmo que você não saiba,  

imagine se você soubesse, que atitudes seriam 
essas? 
 

Fazendo a lista dessas atitudes, você terá pelo 
menos 50 possíveis ações a serem realizadas para o 
próximo ano. Depois, dentro dessa lista, faça um 
círculo nas ações que trarão um enorme benefício ou 
prazer para você, portanto, lembre-se de incluir seus 
sonhos. 
 
A importância de circular algumas ações é que você 
transfere sua atenção para elas, dessa forma, seu 
planejamento ganha clareza e foco. 
 

Caso seu objetivo seja audacioso, fracione seu 
planejamento, pois, o cérebro adora realizar, quanto 
mais próximo você estiver da sua meta, mais você se 
fortalece para dar os próximos passos. 
 
Enquanto estiver escrevendo seus objetivos, idealize 
cada detalhe, pois nosso cérebro não distingue a 
nossa imaginação da realidade. Como dizia Walt 
Disney “se você pode criar, você pode realizar”, 
portanto, não racionalize suas criações, imagine tudo 
o que quiser, os nossos sonhos podem ter asas como 
aeronaves. 
 
Coloque seus planos num papel, e desenhe figuras 
ou recorte revistas com figuras que representem essa 
meta realizada. Lembre-se de estabelecer datas, 
locais, pessoas, inclusive números, se for o caso, 
quanto mais específico melhor. Coloque todos os 
seus planos em ações positivas. 
 
Olhe para o desenho todos os dias, imaginando cada 
uma dessas metas se realizando. 
  
Se surgir algum sentimento ruim do passado tenha a 
certeza de que ele serve apenas como base para não 
cometermos os mesmos erros ou até aprimorarmos 
os acertos. Se concentre mais no que acertou do que 
naquilo que errou. 
 

As pessoas perdem tempo demais se punindo 
enquanto deveriam estar realizando aquilo que as 
edifica e fortalece. 
 
Um dos grandes erros que as pessoas cometem é 
esse, mais conhecido também como 
autossabotagem, ou seja, se punem 
demasiadamente por não terem realizado o que 
gostariam, isso gera ansiedade e às vezes uma 
sensação de estagnação. 
 
Estamos na era da informação, sabemos exatamente 
o que fazer e o que não fazer, e porque caímos nas 
mesmas armadilhas? 
 
O que precisamos é nos fortalecermos para 
tomarmos as decisões corretas, termos clareza dos 
nossos sentimentos e atitudes. 
 
Encontre um propósito nas suas ações e se pergunte: 
Porque eu faço o que faço? 
 
Liste algumas ações nas quais você falhou e que 
sejam possíveis você fazer diferente dessa vez, e 
principalmente sem culpa. 
 
Liste algumas ações as quais você se orgulhou de ter 
realizado e que pode fazer novamente impulsionando 

ainda mais. 
 
Não precisa esperar o primeiro dia do novo ano, pode 
começar hoje, agora. Chega dessa estória que os 
fogos vão realizar nossos desejos. Quem vai realizá-
los é você e quanto antes começar melhor será. 
 
Mande mensagens positivas para seu cérebro a todo 
momento: Eu posso, eu mereço, eu consigo. 
 
As coisas são fáceis para mim, eu realizo tarefas com 
tranquilidade. 
 
Siga as regras da aviação, em situações turbulentas 
coloque a máscara primeiro em você antes de auxiliar 
outras pessoas. 
 
Para oferecer carona você não pode estar andando à pé. 
 
Trabalhe suas crenças sobre merecimento, todos nós 
nascemos para a felicidade. 
 
Invista todo seu carinho na pessoa mais importante 
dessa existência: VOCÊ 
 
Fonte:  
https://www.resilienciamag.com/planejamento-2022-
empresaria-cria-metodo-para-realizacao-de-metas-projetos-
e-sonhos/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

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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