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ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 014/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação 

contratação de empresa para prestação 

de serviço futuro, eventual e parcelado 

em confecção e fornecimento de 

materiais gráficos, para o Fundo 

Municipal de Assistência Social de 

Colméia-TO.” 

 

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

COLMÉIA – ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais e em 

conformidade com a Lei Orgânica 

Municipal, e: 

 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social deste Município, que informa a 

necessidade de contratação de empresa 

para prestação de serviço futuro, eventual 

e parcelado em confecção e fornecimento 

de materiais gráficos, para o Fundo 

Municipal de Assistência Social de 

Colméia-TO; 

 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos 

humanos em seus quadros para atender as 

próprias necessidades; 

 

Considerando, que a contratação direta, 

sem licitação, por dispensa, em razão do 

valor econômico do contrato encontra 

estribo no princípio da economicidade, 

cujo teor é conexo com o princípio da 

proporcionalidade, 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 

contratação, 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 

Parecer Técnico da Secretaria Municipal 

de Controle Interno aprovando as normas 

legais do referido processo; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1.º Dispensar o procedimento de 

licitação, nos termos do art. 24, inciso II, 

da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, para contratação 

da J M GRAFICA E EDITORA LTDA, 

CNPJ 08.665.821/0001-59, no valor total 

de R$ 17.580,00 (dezessete mil e 

quinhentos e oitenta reais). 

 

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

data de sua assinatura. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL DE COLMÉIA, 

Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês 

de julho de 2022. 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

_______________________________________ 
 

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 – 

ESTADO DO TOCANTINS, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais e 

em conformidade com a Lei Orgânica 

Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, do 

Fundo Municipal de Educação, que 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

informa a necessidade da contratação de 

empresa para futura e eventual de 

confecção e fornecimento de materiais 

gráficos, para o Fundo Municipal de 

Educação de Colméia-TO; 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos 

humanos em seus quadros para atender as 

próprias 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 

proporcionalidade, 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 

contratação, 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 

Parecer Técnico da Secretaria Municipal 

de Controle Interno aprovando as normas 

legais do referido processo; 

 

RESOLVE:  

  

Art.1.º Dispensar o procedimento de 

licitação, 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, 

inscrito 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. 
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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 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 

 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 016, 

DE 25 DE JULHO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 455/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO FUTURO, EVENTUAL E 

PARCELADO EM CONFECÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

GRÁFICOS. 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com 

sede na Praça da Bíblia, s/nº, Centro, CEP 

77.725-000, Colméia-TO, inscrita no 

CNPJ nº 11.378.344/0001-55, representa-

do neste ato pela Senhora, MARIVAN 

DIAS PEREIRA REIS, brasileira, casada, 

portadora da Carteira de Identidade nº 

2.115.385 SSP/GO, CPF nº 211.028.809-91, 

residente e domiciliada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: JM GRÁFICA E 

EDITORA LTDA-ME, com sede na SIG 

AREA ESPECIAL LT. 02/03 Loja 01, nº 

01, CEP 72.020-016, Taguatinga-DF, 

inscrita no CNPJ 08.665.821/0001-59, 

representado neste ato pelo Senhor, 

JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, 

brasileiro, empresário, portador da 

Carteira de Identidade nº 185644 

SSP/TO, CPF nº 806.393.991-34, 

residente e domiciliado na IG AREA 

ESPECIAL LT. 02/03 Loja 01, nº 01, 

CEP 72.020-016, Taguatinga-DF. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, o valor 

estimado total de R$ 17.580,00 (dezessete 

mil e quinhentos e oitenta reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 

despesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional 

programática – 2022.  

FICHA AÇÃO 
DOTA

ÇÃO 
FONTE 

ELEMENTO 

DE 

DESPESA 

235 

Promoção de 

Serv. Proteção 

Social 

05.02.08

.244.211

7.2.231 

1.500.00

00.0000

00 
3.3.90.39/63 

1.660.00

00.0000

00 

241 

Aprimoramento 

da Organiz. e 

Gestão do PBF e 

CAÚNICO - 

IGDPBF 

05.02.08

.244.211

7.2.232 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.39/63 

251 

Manut. Fundo 

Mun. de Assist. 

Social 

05.02.08

.244.211

7.2.233 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.39/63 

272 
Programa 

Criança feliz 

05.02.08

.244.211

7.2.238 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.39/63 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 07 (sete) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, 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: 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 
 

 

 

O LUTO COMO PROCESSO NATURAL 
DA CONDIÇÃO HUMANA 

 

 
 

“A morte como perda nos fala, em primeiro lugar, de 
um vínculo que se rompe de forma irreversível.  

Nesta representação de morte estão envolvidas duas 
pessoas: uma que é ‘perdida’ e a outra que lamenta 

esta falta, um pedaço de si que se foi.  
O outro é em parte internalizado nas memórias e 

lembranças. A morte como perda evoca sentimentos 
fortes, pode ser então chamada de ‘morte sentimento’ 

e é vivida por todos nós.  
É impossível um ser humano que nunca tenha vivido 

uma perda.” (KOVACS, 1992). 
 

Conforto espiritual 
 

Em tudo, lembramos ainda que o conforto espiritual é 
muito importante e até mesmo diferencial em todas 
as situações que vivemos, especialmente no luto, 
pois a fé também é o alimento que nos sustenta 
nesta caminhada sem aquela pessoa que tanto 
amamos e de quem tanto sentimos falta. Sentir e 

vivenciar este processo doloroso é essencial para 
este momento de superação, ou seja, lembrar o que 
foi bom, perdoar as mágoas, não se culpar por aquilo 
que eventualmente não tenha feito pela pessoa que 
se foi e acima de tudo, viver esta dor partilhando com 
alguém, sem medo de chorar e colocar para fora o 
que sente e, desta forma, podendo superar esta 
etapa de vida. 
 
Lembro-me de um depoimento bonito de uma 
paciente que, ao perder repentinamente a filha jovem, 
um dia me disse: “— Ao ler ‘A Cabana’ eu achei um 
caminho para seguir.” E assim, depois de um tempo 
ela conseguiu abandonar os psicotrópicos. O 
caminho pode estar em um livro, na fé, nas relações 
afetivas, na caridade ou em qualquer lugar. Ele existe 
e nós o chamamos de motivação. Cabe a cada um 
descobrir o que lhe motiva, o que lhe faz vivo e lhe dá 
força para seguir. 
 
Assim, a única pessoa que permanecerá conosco 
pelo resto de nossas vidas somos nós mesmos. Por 
isso, tenhamos cada um de nós uma ótima relação 
consigo mesmo. É importante que nos bastemos e 
que possamos nos carregar no colo, que possamos 
jogar no nosso próprio time, que nos amemos a ponto 
de cuidar de nós mesmos e das nossas feridas. A 
saudade é companheira de todos nós. 
 
Fonte: 
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/psicologia/luto-
como-processo-natural-condicao-humana.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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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