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ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 024/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação 

para contratação de empresa para futura 

e eventual de confecção e fornecimento 

de materiais gráficos, para o Fundo 

Municipal de Educação de Colméia-

TO.” 
 

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE COLMÉIA – ES-

TADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais e em 

conformidade com a Lei Orgânica Muni-

cipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, do 

Fundo Municipal de Educação, que in-

forma a necessidade da contratação de 

empresa para futura e eventual de confec-

ção e fornecimento de materiais gráficos, 

para o Fundo Municipal de Educação de 

Colméia-TO; 
 

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 pro-

porcionalidade, 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 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 o procedimento de lici-

tação, 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 JM GRAFICA LTDA, inscri-

to no CNPJ n° 08.665.821/0001-59, no 

valor total de R$ 17.455,00 (dezessete 

mil e quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA-

ÇÃO, poder executivo municipal de 

Colméia, aos 08 dias do mês de julho de 

2022. 
 

KELLY REJAINE ERREIRA TEIXEIRA 

Gestora do Fundo Municipal de Educação 

_______________________________________ 
 

DECRETOS 
 

Decreto nº 72/2022 

de 06 de julho de 2022 

 

“Dispõe sobre a prorrogação do REFIS 

e dá outras providências.”  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COL-

MEIA - ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais e constitu-

cionais, 

  

RESOLVE DECRETAR: 

 

Art. 1º Fica prorrogado nos termos do art. 

2º parágrafo 5º da Lei 955/2022 de 24 de 

março de 2022, pelo prazo de 90 dias o 

termo de opção a adesão ao REFIS MU-

NICIPAL. 

 
Art. 2º Fica estipulado que os débitos 

consolidados deverão ser pagos de forma 

a vista com os descontos previstos no art. 

3º inciso I da citada Lei. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 3º O contribuinte que eventualmente 

tenha recolhido os tributos e taxas com 

juros e multa nos dias 24 de junho a 06 de 

julho 2022, não tem direito à restituição 

da diferença. 

 

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação revogada as dispo-

sições em contrário. 

 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 06 (seis) dias do 

mês de julho de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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