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DECRETOS 
 

Decreto nº 79/2022 

de 05 de agosto de 2022 
 

“Dispõe sobre o Feriado Municipal em 

virtude do Dia do Padroeiro de Colmeia, e 

dá outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Munici-

pal de Colmeia, Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições legais e constitucio-

nais, pelo presente: 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica DECRETADO Feriado Muni-

cipal o dia 06 de agosto de 2022, em home-

nagem ao Padroeiro “BOM JESUS” do 
município de Colmeia, em virtude da tradi-

ção e costume local. 
 

Art. 2º. Os serviços essenciais estarão fun-

cionando normalmente durante o período 

que se refere este Decreto. 
 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor no dia 

06 de agosto de 2022, revogando as dispo-

sições em contrário. 
 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

meia-TO, aos 05 (cinco) dias do mês de 

agosto de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Decreto nº 80/2022 

de 05 de agosto de 2022 
 

“Dispõe sobre a Nomeação para do cargo 

em comissão de COORDENADOR DE 

PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO da 

Prefeitura Municipal de Colméia-TO, e dá 

outras providências.” 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Munici-

pal de Colméia, Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições legais e constitucio-

nais, pelo presente. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. NOMEAR o Sr. DANILO MEN-

DANHA GOMES. CPF: 996.058. 801-72, 

para o cargo em comissão de livre nomea-

ção e exoneração de COORDENADOR DE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO da 

Prefeitura Municipal de Colméia, Estado do 

Tocantins. 
 

Art. 2º. Concede gratificação de 80% (oitenta 

por cento) sobre o salário base do servidor, de 

acordo com a Lei Municipal 644/2013. 
 

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

ao dia 02 de agosto de 2022, revogando as 

disposições em contrário. 
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Colméia-

TO, aos 05 (cinco) de agosto de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 037/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Prestação de serviço de garantia técnica, 

junto ao fornecedor original do maquinário 

municipal da Marca XCMG.” 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais e constitucio-

nais e em conformidade com a Lei Orgâni-

ca Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação prove-

niente do Termo de Referência, da Prefeitura 

Municipal de Colméia-TO, informam a neces-

sidade da Prestação de serviço de garantia 

técnica, junto ao fornecedor original do maqui-
nário municipal da Marca XCMG; 
 

Considerando, que o Poder Executivo Mu-

nicipal não dispõe de recursos humanos em 

seus quadros para atender as próprias ne-

cessidades; 
 

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 medi-
da 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 Contro-

le 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 INTER DIESEL CO-
MERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVI-

ÇOS, CNPJ 22.137.985/0001-34, um valor esti-

mado total de R$ 19.650,00 (dezenove mil e 

seiscentos e cinquenta reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

Poder Executivo Municipal de Colméia, 

Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de 

agosto 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) 

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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