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AVISOS DE LICITAÇÃO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DE COLMÉIA-TO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-SRP

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FUTURO, EVENTUAL E PARCELADO
OXIGÊNIO MEDICINAL COM COMODATO DE CILINDROS, com início
e recebimento das propostas e habilitação
a partir do dia 08/11/2022, às 08h:00min,
no site www.bnc.org.br. Encerramento de
envio de proposta e habilitação até
22/11/2022 as 08h:00min, e início da
sessão eletrônica dia 22/11/2022, as
08h:30min, no site www.bnc.org.br

Vice-campeã olímpica da prova, Rebeca subiu
um degrau no pódio e se tornou a primeira
brasileira campeã mundial da prova mais tradicional do esporte. Rebeca agora é a número 1
do mundo e celebrou a conquista na arena de
Liverpool, na Inglaterra, com a bandeira do
Brasil.
Rebeca reinou na final com 56,899 pontos
somados. Em nenhuma rotação ela saiu da
primeira posição nem quando teve uma pequena falha nas barras assimétricas. Seu
talento é tão grande que ela conseguiu reverter qualquer mínimo deslize para alcançar a
pontuação nos quatro aparelhos. A vantagem
para a vice-campeã, a americana Shilese
Jones, foi exatamente de um ponto e meio. A
britânica Jéssica Gadirova ficou com o bronze
(55,199).

Edital e anexos poderão ser retirados na
Prefeitura Municipal de Colméia-TO, “É campeã!”
pelo e-mail colmeialicitacao@gmail.com,
pelo site: www.colmeia.to.gov.br ou Gritavam os brasileiros presentes em Liverpool
www.bnc.org.br.
antes mesmo de sair a nota do solo do “Baile de

Rebeca aumentou para três sua coleção de
medalhas em Mundiais – ela foi campeã do
salto e das barras assimétricas em 2021. Além
de se tornar a primeira brasileira com três medalhas em Mundiais, ela se tornou a primeira
ginasta do Brasil campeã de duas provas diferentes.
Fonte:
https://razoesparaacreditar.com/rebeca-andradeouro-inedito-mundial/

Favela” (vídeo abaixo). Uma conquista para

Maiores informações pelo telefone: (63) entrar para a história!
3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicitacao@gmail.com.
A prova do individual geral costuma ser domiColméia-TO, 03 de novembro de 2022.

nada pelos Estados Unidos, Rússia e Romênia.
Rebeca quebrou a hegemonia e cravou um
lugar para o Brasil no seleto grupo de apenas 8
países campeões da prova.

WELIQUES PEREIRA MORAIS
Pregoeiro
_______________________________________ “Foi o trabalho todo da minha equipe multidisci-

INFORMATIVO
REBECA ANDRADE CONQUISTA OURO INÉDITO
EM MUNDIAL; A PRIMEIRA BRASILEIRA CAMPEÃ
DA PROVA MAIS NOBRE DA GINÁSTICA

Ela não cansa de fazer história! Rebeca Andrade conquistou o ouro inédito para o Brasil no
individual geral do Mundial de ginástica artística
nessa quinta-feira (3).

plinar, das meninas. Trabalhamos muito duro.
Estou orgulhosa de mim. Sei o quanto trabalho
para chegar aqui. Estou muito feliz. Eu não
gosto de pensar no que as pessoas estão fazendo, e sim no que tenho que fazer. Na hora
da série não preciso inventar nada novo, é algo
que treinei, boto minha concentração nisso,
respiro fundo e faço a ginástica que eu sei”,
disse Rebeca.
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