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EXTRATO DE CONTRATOS 
 

 

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). 
 

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 

_______________________________________ 
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PAI SE VOLUNTARIA COMO PALHAÇO  
EM HOSPITAIS E FAZ SURPRESA  

PARA FILHO INTERNADO 
 

Luciano Oliveira é pai do Biel e se voluntariou como 
palhaço para fazer uma surpresa para o filho às 
vésperas de um transplante de medula óssea. 
 

 

 

O grupo de palhaços cantores é mais um entre os muitos 
que levam alegria aos hospitais de São Paulo. O palhaço de 
camisa listrada não tira os olhos do paciente que começou a 
passar mal após uma seção pesada de quimioterapia 
preparatória para um transplante de medula óssea. Esse 
palhaço é o Luciano Oliveira em sua estreia na função. O 
menino na cama é o filho dele, o Gabriel, que todo mundo 
conhece como Biel. 
 

“Eu buscava uma forma de devolver para o mundo o 
presente que ganhei ao poder buscar a cura para meu 
filho e decidi fazer o curso de doutor palhaço e virar 
voluntário nos hospitais. Assim que me formei, sugeriram 
que minha estreia fosse justamente no quarto do Biel. Só 
que ele começou a passar mal e fiquei perdido, não 
sabia se era o pai ou palhaço que estava ali”, conta o 
representante comercial, Luciano Oliveira. 
 

No final, Biel consegui se divertir um pouco com as 
palhaçadas do pai. A apresentação foi uma surpresa para 
o menino. Desde o nascimento do filho Biel (Gabriel), há 7 
anos, Luciano e Ana, passaram a viver mais dias no  
hospital  do  que  em  casa.  O menino nasceu com ane- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
mia falciforme, uma doença que altera o formato das 
hemácias para a forma de foice, causando dores que às 
vezes não amenizam nem com a morfina. Isso porque 
essas hemácias perdem a forma elástica e dificultam o 
fluxo do sangue nos pequenos vasos, consequentemente, 
a oxigenação dos tecidos. Além das dores, Biel tinha 
infecções constantes e outros efeitos da doença. 
 
Corrida para o transplante 
Mesmo sem dinheiro para bancar o tratamento mais 
avançado e indicado, que era engravidarem de novo de 
uma criança geneticamente selecionada sem a doença e 
100% compatível com o Biel, os pais decidiram que iam 
conseguir isso. Foram vaquinhas, pedágios, rifas, 
feijoadas beneficentes e apoio de artistas até 
conseguirem que a Ana engravidasse de novo. Mas, aos 
três meses de gestação, ela sofreu um aborto 
espontâneo. 
 
A Ana engravidou de novo e em março deste ano 
nasceu Vítor. O sangue do cordão umbilical do menino 
foi coletado e armazenado no banco de cordão do 
Hospital Sírio Libanês sem custos, atendendo ao pedido 
de Vanderson Rocha. Os pais começaram, então, a luta 
para conseguir que o plano de saúde pagasse o 
transplante. Enquanto iam entre um advogado e outro, 
com custos desanimadores (cerca de R$ 50 mil para 
mover ação e conseguir liminar que garantisse o 
tratamento), o plano de saúde decidiu acatar o pedido da 
família. 
 
Com a chegada do menino, passou a ser comum ver 
outros garotos em tratamento vestidos de Homem Aranha, 
Homem Formiga e outros personagens da Marvel 
passeando pelos corredores do hospital. “Ele não para de 
nos surpreender”, diz Luciano, visivelmente emocionado.  
   
Fonte: 
https://razoesparaacreditar.com/pai-palhaco-filho-internado 
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