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EXTRATO DE CONTRATOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 038, 

DE 06 DE JULHO DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458/2022  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 

006/2022 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO, MANEJO E 

ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS COM 

A FINALIDADE DE GARANTIR O 

RECEBIMENTO E A CORRETA 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 

EXPLORAÇÃO DO MINÉRIO- CFEM, 

DOS MINÉRIOS DE OURO E FERRO, O 

QUE GERARÁ MAIOR RECEITA AO 

MUNICÍPIO, COM EFETIVA ATUAÇÃO 

PERANTE A ANM, EM QUALQUER 

JUÍZO, INSTANCIA OU FORO DA 

JUSTIÇA FEDERAL ALEM DOS 

TRIBUNAIS SUPERIORES SEDIADOS 

EM BRASÍLIA-DF, DEFENDENDO O 

INTERESSE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLMÉIA-TO. COMO 

ESTA MUNICIPALIDADE NECESSITA 

DOS  RESULTADOS ORIUNDOS 

DESTA CONTRATAÇÃO, A 

CONTINUIDADE DESSA MEDIDA 

ADMINISTRATIVA REVELA-SE 

OPORTUNA E CONVENIENTE PARA  

ATENDER O INTERESSE PÚBLICO DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. 

 

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: ARAÚJO ABRÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, com 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

sede na Rua 106-A, nº 45, Setor Sul, CEP 

74.080-230, Goiânia-GO, inscrita no 

CNPJ nº 27.619.651/0001-10, represen-

tado neste ato pelo seu Sócio Proprietário 

Sr. ANDRÉ LUIZ ABRÃO JÚNIOR, 

brasileiro, advogado inscrito na Ordem 

dos Advogados do Brasil sob o nº 39.340, 

portador da Carteira de Identidade nº 

46.04605 DGPC/GO, CPF nº 042.427. 

811-13, residente e domiciliado em 

Goiânia-GO. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, honorários 

advocatícios contratuais no valor estimado 

total de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de 

reais), a serem pagos da seguinte forma:  
 

▪ R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a 

serem pagos em cinco parcelas iguais e 

mensais, sendo a primeira no ato de 

assinatura do contrato de prestação de 

serviço; e; 
 

▪ R$ 8.975.000,00 (oito milhões e 

novecentos e setenta e cinco mil reais) ou 

o equivalente quinze centavos (R$0,15) 

para cada um real (R$1,00) do proveito 

econômico da demanda, garantindo o 

recebimento de numerários não 

recebidos, a partir do êxito financeiro 

alcançado pela proposta, prevalecendo o 

que for mais benéfico ao município, das 

parcelas vencidas e vincendas. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 

despesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional 

programática Ano: 2022 – Ficha 043 – 

Ação: Manutenção da Secretaria de 

Administração, Gestão e Planejamento – 

Dotação: 03.03.04.122.2093.2.204 – 

Fonte: 1.500.0000.000000 – Elemento de 

Despesa: 3.3.90.35/11. 
 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado com vistas 

à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a Administração de  

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO 

Secretária Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 037, 

DE 06 DE JULHO DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 528/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

EVENTUAL E PARCELADO EM 

CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN. 

 

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: J DE MELO MORAIS 

EIRELI, com sede na Rua Dr. João 

Rodrigues Leal, nº 115, Centro, CEP 

77.300-000, Dianópolis-TO, inscrita no 

CNPJ 04.867.927/0001-84, representado 

neste ato pelo Senhor, JOSILEY DE 

MELO MORAIS, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador da Carteira de 

Identidade nº 353.504 SEJSP/TO, CPF nº 

885.656.961-20, residente e domiciliado 

na Rua Dr. João Rodrigues Leal, nº 115, 

Centro, CEP 77.300-000, Dianópolis-TO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, o valor 

estimado total de R$ 4.055,00 (quatro mil 

e cinquenta e cinco reais). 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 

despesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programática 

– 2022 – Ficha: 045 / Ação: Manutenção e 

gestão da Secretaria de Administração / 

Dotação: 03.03.04.122.2093 .2.204 / Fonte 

1.500.0000.000000 / Elementos de despesa 

3.3.90.39/1. 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 06 (seis) 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 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. 
 

CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO 

Secretária Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

 

 
 

HOSPITAL ABONA DÍVIDA E OFERECE TRATAMENTO 
INTEGRAL A BEBÊ DE NOIVA QUE MORREU 

 
A noiva Jéssica passou mal um pouco antes de entrar 
na igreja, ela estava grávida, foi submetida a um parto 
de emergência e o bebê sobreviveu. O noivo Flávio 
estava com uma dívida de mais de 20 mil reais 
referente ao atendimento. Publicamos na última terça-
feira o triste acontecimento da noiva e enfermeira 
Jéssica Guedes, 30 anos, que antes de entrar na 
igreja, passou mal. Grávida de seis meses, a noiva foi 
submetida a um parto de emergência no Hospital Pro 
Matre Paulista.  
 
O bebê sobreviveu e está bem, mas infelizmente, 
Jéssica não resistiu a cirurgia, após sofrer uma 
eclampsia. 
 

 
 
O noivo e tenente da Polícia Militar, Flavio 
Gonçalves, ficou desolado. Após a tragédia, ele 
lutava para custear o atendimento à noiva e o 
tratamento do bebê, a Sophia, que nasceu 
prematura. 
 
Sua dívida com o hospital ultrapassava os 20 mil 
reais, já que o convênio do casal não cobria os 
serviços. Comovidos, muitos desconhecidos e 

amigos se mobilizaram para ajudá-lo. Através de 
uma forte rede de solidariedade, a ajuda resultou 
em mais de 200 mil reais! 
 

 
 

Hospital abre mãos dos custos de atendimento  
à noiva grávida 

 

Sensibilizados com a situação do noivo e agora 
pai, o grupo de acionistas do Hospital Pro Matre 
Paulista decidiu isentar o Flávio de todos custos 
com o atendimento da Jéssica, e ainda ofereceram 
o atendimento integral à pequena Sophia. 
 

Em suas redes sociais, Flávio agradece o hospital. 
 

“No dia de hoje, eu tive uma notícia que me trouxe 
felicidade e conforto ao meu coração.  (…) O 
Hospital Pro Matre, num ato de sensibilidade e 
humanidade, fez a dispensa de todos os custos 
referente ao atendimento da Jéssica e concedeu 
atendimento integral a minha filha Sophia.  
 

Gostaria de expressar o meu agradecimento em 
nome do casal Jéssica e Flávio, e dizer com 
convicção que não existe melhor lugar para a 
Sophia estar. Obrigado, de coração, estou muito 
aliviado com essa notícia e obrigado a todas as 
pessoas que puderam ajudar”, disse. 
 

Conversamos com a Juliana Amaro, diretora de 
Marketing da Maternidade Pro Matre Paulista, e 
ela relatou que “a solidariedade de tantas pessoas 
pelo Flávio, foi um exemplo de que temos sempre 
razões para acreditar”. 
 

 
 

“A nossa direção é composta por médicos, são 
pessoas que doam a vida para trazer a vida, e não 

teria como não se sensibilizar com uma história 
dessa, essa é a nossa missão, a gente viu como 
isso faz a diferença e foi algo natural”, disse ao 
Razões. 
 
Abaixo, a nota oficial do Hospital Pro Matre 
Paulista: 
 
“Nós da Pro Matre Paulista nos solidarizamos com 
a dor do Tenente Flávio Gonçalves da Costa e das 
famílias dele e da paciente Francisca Jessica 
Victor Guedes, que deu entrada na Maternidade no 
último sábado, com morte cerebral devido a caso 
grave de eclâmpsia. Nosso compromisso é garantir 
que o Tenente Gonçalves possa exercer seu papel 
de pai e dedicar todo amor que a pequena Sophia 
precisa. Assim, nós da Instituição nos antecipamos 
para que os valores da internação não sejam 
impedimento para a permanência da Sophia na UTI 
Neonatal e, com isso, não implicará em qualquer 
ônus às famílias.”  
 
Fonte: 
https://notisul.com.br/geral/hospital-abona-divida-e-
oferece-tratamento-integral-a-bebe-de-noiva-que-
morre/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Administração,  

Gestão e Planejamento (Dec. nº 68 de 28/06/2022) 

Alessandra das Neves Rosa Fonseca 

Secretária Municipal de Transparência e 

Controle Interno (Dec. nº 69 de 28/06/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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