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EXTRATO DE CONTRATOS 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 023, 

DE 11 DE JULHO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELADO 

EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS GRÁFICOS. 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, com sede na Avenida 

Longuinho Vieira Júnior, nº 934, Centro, 

CEP 77.725-000, Colméia-TO, inscrita no 

CNPJ nº 30.881.766/0001-93, representado 

neste ato pela Senhora, KELLY REJAINE 

FERREIRA TEIXEIRA, brasileira, solteira, 

portadora da Carteira de Identidade nº 

446.939 SSP/TO, CPF nº 901.685.931-49, 

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$ 17.455,00 (dezessete 

mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 

despesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional 

programática – 2022. 
 

FICH

A 
AÇÃO 

DOTA

ÇÃO 
FONTE 

ELEMENTO 

DE 

DESPESA 

280 
Manutenção do 

Fundo Mun. de 

06.06.12

.122.209

1.500.1001

.000000 
3.3.90.39/63 

Educação 3.2.211 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará 

a partir da data de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2022. 
 

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 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

JOVEM DESENVOLVE BENGALA INTELIGENTE COM 
GOOGLE MAPS E SENSORES PARA AJUDAR 

DEFICIENTES VISUAIS 
 

 
 

A vida de pessoas cegas precisa ser adaptada de diversas 
maneiras. Um simples caminhar na rua pode ser um grande 
desafio em cetros urbanos maiores, lugares mal asfaltados 
ou com simples obstáculos que, para pessoas com a visão 
normal passam despercebidos.  
 

Pensando nisso, o designer turco Kursat Ceylan 
desenvolveu uma bengala inteligente, trazendo a tecnologia 
por esse acessório tão simples e tão necessário no dia a dia 
de deficientes visuais. 
 

Kursat também é cego e percebeu que apesar dos diversos 
avanços e melhoras na vida de pessoas como ele, as bengalas 
praticamente permaneciam praticamente as mesmas, sem 
avanços no aspecto tecnológico. 
 

Bengala inteligente promete ajudar o dia a dia de pessoas 
com deficiência visual – Créditos: WEWALK 
 

Assim, nasceu a WeWALK Smart Cane, uma bengala que 
utiliza sensores ultrassônicos para alertar o usuário sobre 
obstáculos próximos por meio de vibrações na alça, a qual 
possui alto-falante, microfone e sensor háptico. Além dessas 
funcionalidades, a equipe de Kursat também desenvolveu 
uma alça com touchpad, que ajuda o usuário a utilizar as 
opções do sistema WeWALK. 
 

Para deixar o acessório ainda mais tecnológico e funcional, 
a WeWALK Smart Cane é habilitada para Bluetooth e pode 
ser sincronizada com um smartphone iOS ou Android por 
meio de um aplicativo móvel, o que permite que a pessoa 
use o Google Maps e assistentes pessoais como Siri ou 
Google Assistant. 
 

Dessa forma, ela recebe ajuda extra e informações sobre 
locais próximos, como restaurantes, lojas e outros detalhes 
que complementam o uso do alto-falante. 
 

E não para por aí, pensando na segurança do usuário, a 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
bengala também conta com um sensor ultrassônico que é 
usado para detectar obstáculos acima do nível do peito e 
alerta por meio de uma vibração na alça objetos próximos 
que possam ser perigosos! 
 

 
 

TECNOLOGIA E AVANÇOS 
Em entrevista à CNN, Kursat afirmou que a ideia de criar o 
WeWALK veio a partir do desejo de usar a tecnologia 
moderna como ferramenta para deficientes visuais. 
 

“Hoje em dia estamos falando de carros voadores, mas tem 
gente que só se importa em poder usar um simples bastão. 
Como cego, quando estou na estação do metrô não sei para 
onde ir… não sei qual ônibus vem… quais lojas estão ao 
meu redor. Agora esse tipo de informação pode ser 
fornecido com o WeWALK”, disse à CNN. 
 

Além disso, é válido lembrar que a bengala detecta 
obstáculos entre 80 cm e 2,5 m e ainda pode ser integrada 
com aplicativos de viagem particular, como o Uber, por 
exemplo. 
 

Como é incrível ver a tecnologia sendo aliada para melhorar a 
vida das pessoas, não é mesmo? Que mais Kursats possam 
ajudar a sociedade com criações incríveis como essa! 
 

Fonte: 
https://www.awebic.com/jovem-desenvolve-bengala-inteligente-
com-google-maps-e-sensores-para-ajudar-deficientes-visuais/ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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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