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AVISO DE SESSÃO DESERTA
ATA DE PREGÃO
PROCESSO Nº 617/2022
MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO
PREGÃO PRESENCIAL 10/2022
Às 08h30min do dia 23 de novembro de
2022 na sede do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA, sito à PRAÇA
DA BIBLIA, CENTRO, reuniram-se o(a)
pregoeiro(a) WELIQUES PEREIRA
MORAIS e o(s) membro(s) da equipe de
Apoio, FERNANDA CAUS DA SILVA,
VITORIA MOREIRA, nomeados pelo
decreto 89 de 1 de julho de 2022, com
base na Lei nº 10.520 Art. 3º Inciso IV §§
1º, de 17 de julho de 2002, para realizar
os procedimentos relativos ao processamento do pregão presencial Nº 10/2022,
tipo menor preço por item. Nenhuma
empresa solicitou o edital. Inicialmente
o(a) Pregoeiro(a) declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de
credenciamento. Após declarada aberta a
fase de credenciamento, nenhuma empresa compareceu interessada no certame.
Dando continuidade a sessão pública,
o(a) pregoeiro(a) em atendimento às disposições contidas no edital, deflagrou
deserto o certame pelo motivo: NÃO
HOUVE PARTICIPANTES.

REPUBLICAÇÃO DE AVISO
DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLMÉIA, ESTADO DO TOCANTINS,
mediante o Pregoeiro e equipe de apoio,
torna público para conhecimento dos
interessados que em virtude de licitação
DESERTA, ocorrida em 23 de novembro
de 2022, às 08h30min, que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial,
tipo menor preço por item, visando o
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUTURO, EVENTUAL E PARCELADO
DE HOTELARIA, BEM COMO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, para a
Prefeitura Municipal, bem como o Fundo
Municipal de Educação, Fundo Municipal
de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Colméia-TO, com nova
abertura das propostas para o dia 06 de
dezembro de 2022, às 08h30min.

“A gente une o conhecimento técnico com olhar no
ser humano. É super importante conciliar as duas
coisas, principalmente quando a gente fala de pacientes oncológicos”, completa. Robson explica que a
máscara dispensa a necessidade de anestesia, o que
faz com que as crianças se sintam mais confortáveis
Edital e Anexos poderão ser retirados na durante as sessões de radioterapia. “A gente cria um
Prefeitura Municipal de Colméia ou pelo vínculo de amizade com a criança e com o familiar.”

site: www.colmeia.to.gov.br.
Maiores informações pelo telefone: (63)
3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicitacao@gmail.com.

Nada mais havendo a tratar, o(a) pregoei- Colméia-TO, 23 de novembro de 2022.
ro(a) da CPL encerrou a sessão, da qual,
WELIQUES PEREIRA MORAIS
para constar, lavrou-se a presente Ata que,
Pregoeiro
lida e achada conforme, vai devidamente
_______________________________________
assinada pelo(a) Pregoeiro(a) da CPL e
Comissão e pelos licitantes que o quiseram.
INFORMATIVO
WELIQUES PEREIRA MORAIS
Pregoeiro
FERNANDA CAÚS DA SILVA
Membro da Equipe de Apoio
VITORIA MOREIRA
Membro da Equipe de Apoio
_______________________________________
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O curioso é que Robson não tinha experiência com
pintura. Então, fazer as primeiras máscaras foi um
desafio para o profissional. Mas com muita prática,
Robson acabou pegando o jeito e o resultado positivo
é imediato! “A gente percebe que faz toda diferença o
fato dela não usar uma máscara branca e sim um
personagem que ela escolheu. Apesar da máscara
apertar, tem criança que pede pra ficar com a máscara, quer tirar foto”, diz Robson.

TÉCNICO EM RADIOTERAPIA CRIA MÁSCARAS
LÚDICAS PARA AMENIZAR A DOR DE CRIANÇAS
COM CÂNCER EM HOSPITAL DE SP
O técnico tecnólogo em radioterapia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Robson
Luiz de Souza, cria máscaras lúdicas para aliviar as
sessões de radioterapia de crianças que estão em
tratamento contra o câncer.
A ideia de estampar as máscaras usadas nas sessões com super-heróis e personagens de desenhos
infantis surgiu em 2018, ao pesquisar na internet
formas de tornar esse momento menos doloroso para
os pequenos pacientes.

Fonte:
https://razoesparaacreditar.com/radioterapia-mascarascriancas-cancer/
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