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CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

DISPENSAS DE LICITAÇÃO 
 

ATO DE DISPENSA Nº 023, 

DE 17 DE MARÇO DE 2023 
 

“Dispõe sobre processo de dispensa de 
licitação para Contratação de empresa para 

prestação de serviços de produção de arte e 

grafite no muro da Câmara Municipal de 
Colméia-TO, para o exercício de 2023.” 
 

O Senhor, JOSÉ WISTON GOMES 

CIRQUEIRA, Presidente da Câmara 

Municipal de Colméia, Estado do Tocan-

tins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, e em cumprimento à 

Legislação em vigor, e 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, que 

informa a necessidade Contratação de 

empresa para prestação de serviços de 

produção de arte e grafite no muro da 

Câmara Municipal de Colméia-TO; 
 

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 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 do Controle Interno aprovan-

do as normas legais do referido processo; 
 

RESOLVE: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Art.1.º Dispensar o procedimento de licita-

ção, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, para contratação da Em-

presa R W C SILVA COMERCIO, inscri-

ta no CNPJ sob o nº CNPJ 41.736. 

046/0001-50, no valor global de R$ 

3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

SALA DA PRESIDÊNCIA, Poder Legislati-

vo Municipal de Colméia, Estado do Tocan-

tins, aos 17 dias do mês de março de 2023. 
 

JOSÉ WISTON GOMES CIRQUEIRA 

Presidente da Câmara 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

CATADOR É APROVADO EM DUAS GRADUAÇÕES 
E QUATRO RESIDÊNCIAS ESTUDANDO COM 

LIVROS DOADOS 
 

 
 

Apesar da rotina cansativa como catador de materiais 
recicláveis, Lucas Nunes da Silva, de 26 anos, nunca 
desistiu do seu sonho de ingressar em uma universidade.  
 

Com o apoio de seus pais, também catadores, Lucas, 
morador do Recanto das Emas (DF), alcançou sua 
meta ao ser aprovado em duas graduações em 
universidades públicas e em quatro residências. 
 

Lucas estudou a vida inteira em escolas públicas e 
começou a trabalhar com seus pais na reciclagem 
aos 18 anos para ajudar a família financeiramente. 
Mesmo com uma jornada exaustiva de trabalho, que 
começava às 5h e ia até as 23h, ele sempre encon-
trou tempo para se dedicar aos estudos. 
 

“Sempre soube que era a única forma de ascender 
socialmente. meus pais me mostraram que essa era 

a melhor alternativa para mudar de vida. Então, 
quando saí da escola tive que trabalhar,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

mas continuei estudando. Estudava no ônibus e nas 
madrugadas, também consegui muitas doações de 

livros. as pessoas se impressionam, mas eu me 
acostumei com essa rotina”, lembra Lucas. 

 

A recompensa por seu esforço veio alguns anos 
depois, quando Lucas foi aprovado na Escola Superi-
or de Ciências da Saúde (ESCS) para estudar En-
fermagem.  
 

Ele se formou no ano passado e conquistou quatro 
vagas em residências, incluindo o 1º lugar na Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG) e no Exame Nacional 
de Residência (ENARE) em BH. 
 

Atualmente, Lucas faz sua residência no Hospital 
Regional da Asa Norte (HRAN) e está finalizando sua 
segunda graduação, em Educação Física, na Univer-
sidade de Brasília (UnB).  
 

“Durante a infância eu sonhei em ser jogador de 
futebol, mas não deu certo. Então eu realizei esse 
sonho cursando educação física. No futuro, pretendo 
abrir uma clínica e juntar as minhas duas profissões 
de enfermeiro e educador físico”, diz Lucas. 
 

Ex-catador é uma inspiração para sua família 
Seu exemplo inspirou também seus irmãos, que passa-
ram pela reciclagem e seguiram seus próprios cami-
nhos, um deles se formando em Arquitetura na UnB. 
 

Mesmo em meio às maiores dificuldades, como ter 
apenas uma refeição por dia, Lucas e sua família 
nunca desistiram de seus sonhos e sempre buscaram 
superar os obstáculos. 
 

Fonte: 
https://razoesparaacreditar.com/catador-aprovado-
duas-graduacoes/ 
 

 

 

 

 

 
 

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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