
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

77.725-000, Colmeia-TO                                                                                                                                                                                                                    prefeituramunicipaldecolmeia@gmail.com 
Praça da Bíblia, S/N, Centro                                                                                                                                                                                                                   (63) 3457-1843, www.colmeia.to.gov.br 

Pág 01 
11 de julho de 2022 Ano VIII, nº 751 

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
 
h 
 
 
 

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 
 

CÃES PRECISAM DE AMIGOS  
COMO OS HUMANOS, DIZ ESTUDO 

 

Muitas das atitudes dos cães se assemelham as dos 
humanos, mas uma em especial foi destacada em um 
estudo científico publicado na Nature.  
 

Eles concluíram que os cães possuem empatia por alguns 
animais, e por outros não, como nós humanos, e se afinizam a 
ponto de compartilharem seus pertences e até comida, com 
aqueles irmãos caninos que, para eles, são familiares. 
 

 
 

Pesquisadores austríacos avaliaram comportamentos “pró-
sociais” de cães e descobriram que a maioria dos cães 
ofereciam gestos de boa vontade para com outros cães. 
 

Por incrível que pareça, essa relação se dá de forma bem 
parecida com as relações humanas de amizade. Esse gesto 
de um cão para o outro, acontece quando existe afinidade e 
empatia entre eles. 
 

Mas nem sempre acontece assim, muitos donos de cães já 
tiveram que acalmar os ânimos ciumentos de seus cães 
quando resolvem adotar um outro peludo dentro de casa, 
alguns recebem o novo integrante da família de braços 
abertos, mas outros, chegam a se pegarem com risco de 
ferimentos graves. 
 

A pesquisa comprovou o que todos nós já deduzíamos, em 
partes, que os cães são incrivelmente sociáveis.  
 

Além de gostarem de fazer caminhadas, descansar no sofá 
e compartilhar refeições com humanos e uns com os outros, 
eles sentem empatia ou antipatia por seus irmãos caninos, 
como nós.  
 

O que tornou este estudo único e digno de publicação na 
Nature foi que os cientistas gostariam de saber se os cães 
oferecem um agrado a outro cachorro por gentileza, ou por 
afinidade. 
 

Como a experiência foi realizada 
O estudo foi realizado com um cão-doador, que foi colocado em 
um recinto com duas cordas. Outro cão aguardava do lado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
fora e assim que entrava os pesquisadores puxavam uma das 
cordas, e o cão doador poderia oferecer uma bandeja vazia ou 
um delicioso biscoito para o segundo cão. 
 

O cão-doador não recebia nenhum incentivo quando doava, 
apenas a gratidão do outro cachorro. 
 

Através de uma série dessas experiências, os cientistas 
concluíram que os cães doavam mais prontamente comida 
a um cão que conheciam do que a um estranho.  
 

Na verdade, era comum os cães ignorarem um cão que não 
conheciam enquanto alegremente davam presentes a um 
amigo. 
 

O fato de os cães terem “amigos” e estarem dispostos a 
recompensá-los, apesar de não receberem nada em troca, 
vai confortar os amantes de cães e fornecer informações 
valiosas sobre como podemos cuidar melhor deles, dessa 
forma, ter dois ou mais cachorros em uma casa faz ainda 
mais sentido depois desse estudo. 
 

 
 

Ou seja, o amor o carinho e a gentileza podem nascer em 
qualquer canto, não só entre as mesmas espécies, mas 
também entre seres de espécies distintas, para isso, é 
necessário que exista apenas uma coisa: empatia! 
 
Fonte: 
https://www.revistapazes.com/caes-precisam-de-amigos-
como-os-humanos-diz-estudo/ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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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