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EXTRATO DE CONTRATOS 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 031, 

DE 26 DE MAIO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 424/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO 

DE IMPRESSORA. 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COL-

MÉIA, 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: COPIADORA COPYSE-

RVICE LTDA, com sede na Rua das Man-

gueiras, 1237, Setor Central, CEP 77809-340, 

Araguaína-TO, inscrita no CNPJ nº 07.344. 

581/0001-28, representado neste ato pelo 

Senhor, ITAIR PEREIRA SOARES, brasilei-

ro, portadora do CPF nº 135.663.421-49, 

residente e domiciliada na Rua Águas Claras, 

nº 464, CEP 77809-340, Araguaína-TO. 
 

DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO 

DA CONTRATAÇÃO: A despesa decor-

rente do presente processo correrá por conta 

da funcional programática – 2022. 
 

FI-

CHA 
AÇÃO 

DOTA-

ÇÃO 
FONTE 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

45 

Manutenção e 

Gestão da Secretaria 

Municipal de 

Administração 

03.03.04

.122.209

3.2.204 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.39/12 

 

DO PRAZO DO CONTRATO: O presente 

contrato terá vigência de 09 (nove) 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 vantajo-

sas para a Administração. 
 

Este contrato poderá ser alterado, nos casos 

previstos pelo disposto no art. 107 da Lei 

Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 

sempre através de termos aditivos numera-

dos em ordem crescente. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei nº. 

14.133, de 01 de abril de 2021. 

  
FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

BRASILEIRA RECEBE PRÊMIO DA ONU POR INVENÇÃO 
QUE TRANSFORMA ÁGUA DA CHUVA EM POTÁVEL 

 

 
 

A estudante Anna Luisa Santos, 21 anos, inventou um 
dispositivo capaz de tornar a água da chuva em potável, sem 
qualquer risco de contaminação externa. A inovadora tecnolo-
gia, batizada de Aqualuz, havia sido selecionada no início do 
ano para ser um dos projetos  finalistas da premiação global 
sobre sustentabilidade e empreendedorismo promovida pela 
ONU Meio Ambiente. Agora, foi anunciado que Anna venceu 
o prêmio Jovens Campeões da Terra 2019, concedido todo 
ano a jovens ambientalistas entre 18 e 30 anos, por  suas 
ideias e ações em prol do meio ambiente. O Aqualuz é um 
sistema de purificação e desinfecção de água de cisterna que 
funciona por meio da radiação solar. Ele é voltado especial-
mente para áreas rurais, onde o acesso ao componente 
fundamental da vida é precário. Anna deseja trazer indepen-
dência às famílias que mais precisam. Por meio de uma 
parceria com a Universidade Federal da Bahia e a Universi-
dade Federal do Ceará, já foram implantados até aqui mais 
de 35 unidades do Aqualuz em quatro estados do Semiári-
do, beneficiando 265 pessoas. 

 
Água para todos 
O purificador tem a vantagem de depender apenas da radi-

ação solar. Além disso, tem uma durabilidade estimada de 15 
anos, sem necessitar de manutenção ou intervenções externas. 
Para limpá-lo, basta utilizar água e sabão, além de trocar o filtro 
natural (com o estoque de refil já fornecido). Considerando seu 
extenso tempo de vida útil, o dispositivo vale – e muito – o 
investimento: R$ 480. Anna Luisa espera alcançar nos próximos 
anos até 1 milhão de pessoas no Brasil que vivem em áreas 
com falta de água potável, a começar por famílias que residem 
em regiões do semiárido e em regiões remotas. 

 
Como funciona o Aqualuz 
O dispositivo é constituído por uma caixa de inox co-

berta por um vidro, uma tubulação ligada à cisterna e um 
reservatório comumente utilizado para armazenar água da 
chuva ou de caminhão-pipa. A filtragem da água ocorre sem 
a necessidade de uso de compostos químicos. Como 
consequência, ajuda na redução dos índices de doenças. “A 
gente teve uma preocupação de desenvolver um sistema 
que fosse simples e eficiente para as pessoas, com uma 
excelente durabilidade”, destacou Anna Luisa. O dispositivo 
filtra até 28 litros de água por dia. Cada ciclo de filtragem 
dura, em média, 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Testes preliminares feitos em laboratório certificado, 

que usaram parâmetros do Ministério da Saúde, revelaram 
que o Aqualuz reduziu em 99,9% a presença de bactérias 
de referência. 

  

 
 
Objetivo 
A jovem cientista, que se formou ano passado em Biotecnolo-

gia, afirma que seu objetivo não é lucrar, mas ajudar a quem 
precisa no curto prazo. “Meu propósito é levar o direito básico à 
água limpa para as comunidades carentes nas áreas rurais. 
Queremos ajudar à melhorar a vida das pessoas e salvar vidas.” 

 
Fonte: 
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/09/19/estudante-
baiana-que-criou-tecnologia-para-filtrar-agua-por-meio-da-luz-
solar-em-regioes-do-semiarido-ganha-premio-da-onu.ghtml 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Transparência  

e Controle Interno (Dec. nº 01 de 03/01/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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