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AVISOS DE LICITAÇÃO 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 008/2022 - SRP 

 

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA, ESTADO DO TOCAN-

TINS, mediante o Pregoeiro e equipe de 

apoio, torna público para conhecimento 

dos interessados que realizará licitação, 

na modalidade Pregão Presencial, tipo 

menor preço por item, da PREFEITURA 

MUNICIPAL, visando o REGISTRO DE 

PREÇOS VISANDO A CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-

CIMENTO FUTURO, EVENTUAL E 

PARCELADO DE MATERIAIS DE 

EXPEDIENTE E ARTIGOS DE PAPE-

LARIA, com abertura das propostas pre-

vistas para o dia 04 de novembro de 

2022, às 08h30min.  

 

Edital e Anexos poderão ser retirados na 

Prefeitura Municipal de Colméia ou pelo 

site https://www.colmeia.to.gov.br  

 

Maiores informações pelo telefone: (63) 

3457-1843 ou pelo e-mail colmeialicita-

cao@gmail.com. 

 

Colméia – TO, 21 de outubro de 2022. 

 
WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 
 

 

BRASILEIROS CRIAM ÔNIBUS SOLAR  
QUE JÁ RODOU MAIS DE 100 MIL KM  

SEM UMA ÚNICA GOTA DE GASOLINA 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Um ônibus movido a energia solar desenvolvido 
por pesquisadores da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) já rodou mais de 100 mil 
quilômetros sem fazer uso de uma única gota 
de combustível fóssil. 
 
O primeiro protótipo, batizado de eBus, é uma 
criação do Laboratório Fotovoltaica da UFSC, e 
depende apenas da energia emanada pelo Sol. 
 

 
 
Com tecnologia 100% brasileira, o eBus foi 
montado aqui com o apoio de três empresas 
privadas e trata-se do primeiro veículo elétrico a 
bateria totalmente carregado com energia solar. 
 
Sua recarga é feita na sede do laboratório a 
cada de conclusão de rota do ônibus, usado 
exclusivamente para transportar alunos, profes-
sores e visitantes que frequentam o campus da 
universidade, partindo do Norte da Ilha de Flori-
anópolis. 
 

 
 
Nos últimos cinco anos, o eBus já completou 
mais de 100 mil quilômetros – nada mais nada 
menos que o equivalente a 2 voltas e meia ao 
mundo! -, além de ter transportado mais de 30 
mil passageiros. 
 
Ele percorre cerca de 30 km por dia, passando 
pela capital catarinense e também por Jaraguá 
do Sul, com um trajeto que leva cerca de 30 
minutos. 
 
Segundo a Universidade Federal de Santa Cata-
rina, além de garantir mobilidade sustentável, o 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
ônibus solar funciona na prática como uma espé-
cie de “polo de pesquisa móvel”, uma vez que 
comprova a viabilidade da tecnologia limpa para 
o benefício comum da população. 
 
Além de fazer uso da energia solar, o veículo 
conta com o “Sistema de Frenagem Regenerati-
va”, módulo que produz energia cinética através 
do movimento das rodas e do uso do freio. Essa 
eletricidade extra é entregue às baterias do 
ônibus para que também possam contribuir para 
o seu funcionamento. 
 
Para o futuro, os estudantes e pesquisadores da 
UFSC esperam se aprofundar no funcionamento 
do eBus para implementá-lo no transporte públi-
co de todo o Brasil. Imagina que incrível! 
 
Fonte: 
https://razoesparaacreditar.com/brasil-cria-
onibus-solar-rodou-100-mil-km/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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