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AVISOS DE LICITAÇÃO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DE COLMÉIA – TO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 002/2022 - SRP
O
FUNDO
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO DE COLMÉIA, ESTADO
DO TOCANTINS, mediante o Pregoeiro e
equipe de apoio, torna público para
conhecimento dos interessados que
realizará licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, tipo menor preço por item,
visando o REGISTRO DE PREÇOS
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO FUTURA, EVENTUAL E
PARCELADA DE LOCAÇÃO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÃO, com início
e recebimento das propostas e habilitação a
partir do dia 24/08/2022, às 08h:30min, no
site www.bnc.org.br. Encerramento de
envio de proposta e habilitação até
05/09/2022 as 08h:29min, e início da
sessão eletrônica dia 05/09/2022, as
08h:30min, no site www.bnc.org.br

e equipe de apoio, torna público para
conhecimento dos interessados que
realizará licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, tipo menor preço por item,
visando o REGISTRO DE PREÇOS
PARA
A
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO
FUTURO, EVENTUAL E PARCELADO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, com
início e recebimento das propostas e
habilitação a partir do dia 24/08/2022, às
08h:30min, no site www.bnc.org.br.
Encerramento de envio de proposta e
habilitação até 06/09/2022 as 08h:29min, e
início da sessão eletrônica dia 06/09/2022,
as 08h:30min, no site www.bnc.org.br
Edital e anexos poderão ser retirados na
Prefeitura Municipal de Colméia-TO,
pelo e-mail colmeialicitacao@gmail.com,
pelo site: www.colmeia.to.gov.br ou
www.bnc.org.br
Maiores informações pelo telefone: (63)
3457-1843
ou
pelo
e-mail:
colmeialicitacao@gmail.com
Colméia – TO, 18 de agosto de 2022.

estudo. Chris Boyle, da Universidade de Exeter, no Reino
Unido, está perguntando às pessoas em todo o mundo a
relação delas com o bom velhinho.
Em média, os entrevistados tinham oito anos de idade
quando descobriram que o Papai Noel era um mito. “Foi
fascinante ouvir por que eles começaram a acreditar que ele
é fictício. A causa principal é as ações acidentais ou
deliberadas dos pais, mas algumas crianças começaram a
juntar os fatos à medida que envelheciam", disse Boyle.
Até o momento, 30% dos participantes declararam que a
sua confiança em adultos foi afetada com a descoberta.
Além disso, 15% descreveram que se se sentiram traídos
por seus pais ao saber da mentira e 10% ficaram com raiva.
Ainda assim, 65% admitiram que fingiram acreditar no bom
velhinho para não pôr em risco a oferta de presentes.
Entre os motivos pelos quais as crianças deixaram de
acreditar no Noel estão "pais desajustados que fizeram
barulho ao esconder o presente", "encontrar o presente
escondido antes da noite de Natal", e até alguns
pensamentos mais prodígios, como "é impossível entregar
tantos prensentes em todo o mundo em uma única noite".
O fato de que a maioria das crianças de países
historicamente cristãos acredita no Papai Noel – e pode
deixar de acreditar – mostra que os humanos são capazes
de mudar de opinião quando evidências são apresentadas.
Segundo Boyle, até agora a maioria dos participantes são
do Reino Unido. Ele espera que mais pessoas de diversas
nacionalidades respondam a sua pesquisa. Ho ho ho!
Fonte:
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/12/estae-idade-na-qual-criancas-deixam-de-acreditar-no-papai-noel.html
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Cristiane Divina Pereira Cardoso
Secretária Municipal de Administração,
Gestão e Planejamento (Dec. nº 68 de 28/06/2022)
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Joctã José dos Reis
Prefeito Municipal

Uma pesquisa sobre memória está em andamento para
saber quando e como as pessoas pararam de acreditar no
Papai Noel. O psicólogo responsável aproveitou a
temporada de Natal para divulgar dados preliminares na
esperança de que mais participantes respondam ao seu

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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