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8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para contratação da empresa C. S.
SPORTS, inscrita no CNPJ sob o nº
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 32.534.657/0001-25, no valor global de no
valor total de R$ 15.593,00 (quinze mil e quiNº 015/2022
nhentos e noventa e três reais).
“Dispõe sobre dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em serviços Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da
de arbitragem para jogos de futebol de campo, data de sua assinatura.
durante o campeonato de futebol amador com Poder Executivo Municipal de Colméia,
estimativa de 31 partidas.”
Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de

ATOS DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

nossos filhos se sentirem especiais, mas a pesquisa indica
que esse método tem consequências inesperadas. As
crianças eventualmente observam que mamãe e papai são
os únicos que pensam que são incríveis quando ninguém
mais está dizendo isso. Elas começam a duvidar da objetividade de seus pais; é bom no momento, mas não está ligado
à realidade. Quando nos empolgamos fácil demais e desconsideramos o mau comportamento, as crianças acabam
aprendendo a enganar, exagerar, mentir e a evitar uma
realidade difícil. Elas não foram condicionadas a enfrentá-la.

4. Nós deixamos a culpa atrapalhar a boa liderança
Seu filho não precisa amar você a cada minuto. Seus filhos
vão superar a decepção, mas eles não vão superar os
março
de
2022.
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Considerando, os termos da solicitação proveCINCO COMPORTAMENTOS DOS PAIS QUE IMPE- nem motivação intrínseca nem amor incondicional.

niente do Termo de Referência, da Prefeitura
Municipal de Colméia-TO, junto com Diretoria
de Esporte, informa a necessidade da contratação de empresa especializada em serviços de
arbitragem para jogos de futebol de campo,
durante o campeonato de futebol amador com
estimativa de 31 partidas.
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;

DEM QUE AS CRIANÇAS SE TORNEM LÍDERES

1. Não deixamos nossos filhos experimentarem o risco
Vivemos em um mundo que nos adverte do perigo a cada
passo. A preocupação com a “segurança em primeiro lugar”
reforça nosso medo de perder nossos filhos, por isso fazemos
tudo o que podemos para protegê-los. É nosso trabalho, afinal
de contas, mas os isolamos de comportamentos de risco
saudáveis e isso teve um efeito adverso. Psicólogos na Europa
descobriram que se uma criança não brinca ao ar livre e nunca é
permitida a experiência de um joelho ralado, ela geralmente tem
fobias quanto adulta. As crianças precisam cair algumas vezes
para aprender que é normal; os adolescentes provavelmente
precisam romper com um namorado ou namorada para apreciar
a maturidade emocional que os relacionamentos duradouros
exigem. Se os pais eliminarem o risco da vida das crianças,
provavelmente veremos alta arrogância e baixa autoestima em
nossos líderes em crescimento.
2. Nós acudimos muito rapidamente
A geração de jovens de hoje não desenvolveu algumas das
habilidades de vida que as crianças desenvolveram há 30
anos, porque os adultos se aproximam e cuidam dos problemas para eles. Quando nós acudimos muito rapidamente e
satisfazemos nossos filhos com “assistência”, removemos a
necessidade deles de navegar por dificuldades e resolver
problemas por conta própria. É a criação de filhos para o curto
prazo e isso passa longe do ponto de liderança – equipar nossos
jovens para fazê-lo sem ajuda. Mais cedo ou mais tarde, as
crianças se acostumam com alguém que as acode: “Se eu
falhar ou ficar aquém, um adulto irá suavizar as coisas e
remover quaisquer consequências para a minha má conduta.”

5. Nós não compartilhamos nossos erros do passado
Adolescentes saudáveis vão querer abrir as asas e precisarão experimentar por conta própria. Nós, como adultos,
devemos deixá-los, mas isso não significa que não possamos ajudá-los a navegar por essas águas. Compartilhe com
eles os erros relevantes que você cometeu quando tinha a
idade deles de uma forma que os ajude a aprender a fazer
boas escolhas. (Mas evite as “lições aprendidas” negativas
relacionadas ao tabagismo, álcool, drogas ilegais, etc.) Além
disso, as crianças devem se preparar para lidar com deslizes
e enfrentar as consequências de suas decisões. Compartilhe
como você se sentiu ao enfrentar uma experiência semelhante, o que motivou suas ações e as lições aprendidas.
Porque não somos a única influência em nossos filhos,
devemos ser a melhor influência.
Fonte:
https://hypescience.com/7-comportamentos-paternos-queimpedem-que-as-criancas-se-transformem-em-lideres/

Diário Oficial Eletrônico

Quando, na realidade, isso não está nem remotamente perto
de como o mundo funciona e, portanto, impede que nossos
filhos se tornem adultos competentes.

Joctã José dos Reis
Prefeito Municipal
Cristiane Divina Pereira Cardoso
Secretária Municipal de Transparência
e Controle Interno (Dec. nº 01 de 03/01/2022)

3. Nós nos empolgamos muito facilmente
O movimento da autoestima existe desde que os Baby
Boomers eram crianças, mas se enraizou em nossos
RESOLVE:
sistemas escolares nos anos 80. Vá a um jogo de futebol
Art.1.º Dispensar o procedimento de licitação, infantil e você verá que todo mundo é um vencedor. Essa
nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal mentalidade de “todo mundo ganha um troféu” pode fazer

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