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EXTRATO DE CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLMÉIA – TO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 040,
DE 08 DE AGOSTO DE 2022

Dotação: 03.14.15.452.2095.2.030/ Fonte
1.500.0000.000000 / Elementos de
despesa 3.3.90.39/19.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência
de até a conclusão da revisão do maquinário,
contado a parti da data da sua assinatura,
podendo o mesmo a vir a ser prorrogado, com
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 582/2022
vistas a obtenção de preços e condições mais
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022
vantajosas para a administração de acordo com
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO o art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DE GARANTIA TÉCNICA, JUNTO AO
BASE LEGAL: Art. 24, inciso XVII da Lei
FORNECEDOR
ORIGINAL
DO
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
MAQUINÁRIO
MUNICIPAL
DA
observadas as alterações posteriores introMARCA XCMG.
duzidas nos referidos diplomas legais.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO
COLMÉIA, com sede na Praça da Bíblia,
Secretária Municipal de Administração,
s/nº, Centro, CEP 77.725-000, ColméiaGestão e Planejamento
TO, inscrita no CNPJ nº 02.070.746/ _______________________________________
0001-05, representado neste ato pelo
INFORMATIVO
Senhor, JOCTÃ JOSÉ DOS REIS,
INVENTA SOLUÇÃO QUE ARMAZENA
brasileiro, casado, portador da Carteira de APOSENTADO
ÁGUA DA CHUVA DESDE 1976
Identidade nº 1.108.121 SSP/TO, CPF nº
PARA ENFRENTAR A SECA
431.885.327-68, residente e domiciliado
na cidade de Colméia-TO.
CONTRATADO:
INTER
DIESEL
COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS
E SERVIÇOS, com sede na Quadra 912
Sul, Avenida LO21 lote 05, s/n, Plano
Diretor Sul, CEP 77.023-446, PalmasTO, inscrita no CNPJ 22.137.985/000134, representado neste ato pelo Senhor,
ATILIO
DE
AZEVEDO
BUSO,
brasileiro, casado, empresário, portador
do CPF nº 986.907.361-15 e da CNH nº
02409787908 expedida pelo DETRAN
do Estado do Tocantins, residente e
domiciliado na Quadra 307 norte,
Alameda 07 lote10, Plano Direto Norte,
CEP 77.023-446, Palmas-TO.
PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO, pela execução dos
serviços objeto deste contrato, o valor
estimado total de R$ 19.650,00 (dezenove
mil e seiscentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A
despesa decorrente do presente processo
correrá por conta da funcional
programática – 2022 – Ficha: 131 / Ação:
Manutenção da Frota Municipal /

“Compramos nosso cercado de dois acres, o local de um
moinho de vento demolido, em 1969 e construímos nosso
bangalô nele”, acrescentou.

Chovia corriqueiramente até 1976, quando a região
enfrentou sua primeira grande estiagem.
“Aquela experiência nos encorajou a instalar os
reservatórios para reter a chuva. Também mudei meu hábito
de gastar água em excesso com a mangueira. Agora, rego o
jardim de maneira mais prudente”, contou ele.
Até agora, Peter já estocou mais de 6 mil litros, que são
usados apenas em situações de emergência. A ideia dos
reservatórios surgiu de uma viagem de férias que ele fez
com a esposa por toda a Europa.
“Nossas férias incluíram visitas culturais a antigas cidades
gregas e romanas. Sempre ficamos impressionados com o
grande número de cisternas subterrâneas domésticas que
os romanos construíram para captar a água da chuva para
verões muito secos”, relembrou.
“Com essa experiência em mente, fui aumentando
gradativamente o número e o tamanho dos meus
reservatórios, que comportam centenas de litros de água
alimentados por calhas que recolhem e transportam a água
automaticamente”, explicou Peter.

Um professor aposentado britânico que armazena água da
chuva desde 1976, quando ocorreu uma grande estiagem
no país – já guardou mais de 6.000 litros de água para
enfrentar a seca e o racionamento que acontece de tempos
em tempos em sua cidade.
Peter Harden, de 82 anos, mora em um bangalô há 52 anos.
De acordo com o portal ‘Good News Network’, ele instalou
seus primeiros reservatórios personalizados na década de
1970, quando uma seca prolongada deixou ele e seus
vizinhos sem água por vários dias.
De lá pra cá, o aposentado que mora em uma das regiões
mais secas do Reino Unido já instalou 9 enormes
reservatórios no quintal de casa.

Fonte: https://razoesparaacreditar.com/solucao-armazenaagua-da-chuva-desde-1976/

Diário Oficial Eletrônico
Joctã José dos Reis
Prefeito Municipal

Assim, há anos Peter não fica preocupado com a estiagem,
uma vez que tem água de sobra para manter o consumo
dentro de casa e o pasto de dois acres, que está sempre
verde e exuberante.

Cristiane Divina Pereira Cardoso
Secretária Municipal de Administração,
Gestão e Planejamento (Dec. nº 68 de 28/06/2022)

No início deste mês, as autoridades de West Country
anunciaram o racionamento da água devido à falta de
chuvas, cujo volume é o menor em 26 anos. Apesar de tudo,
o aposentado recebeu a notícia com tranquilidade.

Alessandra das Neves Rosa Fonseca
Secretária Municipal de Transparência e
Controle Interno (Dec. nº 69 de 28/06/2022)

“Nós vivemos em uma área com uma das chuvas médias mais
baixas do país. Temos cerca de 22 polegadas por ano”, explicou
Peter, que mora com sua esposa Jill Harden, de 80 anos.

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