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TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 802/2022 

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO 

ADESÃO À ATA DE REGISTRO  

DE PREÇOS Nº 1/2022 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que cons-

ta dos presentes autos e considerando a 

regularidade de todo o procedimento 

licitatório, em especial o julgamento pro-

cedido pelo(a) Presidente(a) , inserto 

nestes autos, bem como Parecer Jurídico, 

RESOLVO, no uso de minhas atribuições 

legais, com fulcro nas disposições da Lei 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com 

modificações posteriores, HOMOLO-

GAR o procedimento licitatório realizado 

na modalidade de ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS nº 1/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA-

RA FUTURO, EVENTUAL E PARCE-

LADO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁ-

SICAS. destinados a FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL deste 

Município, para o cumprimento das atri-

buições do Município de COLMÉIA/TO, 

apresentando-se como propostas mais 

vantajosas as das empresas: 
 

G H L DA SILVA, pessoa jurídica, devi-

damente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 

27.311.330/0001-54, estabelecida em AV 

BRASIL, 80, - CENTRO, DOIS IR-

MÃOS DO TOCANTINS - TO, vencedo-

ra dos itens abaixo relacionados: 
 

ÍTEM DESCRIÇÃO MARCA QTD UND. 
V. 
UNI
T 

V. TOTAL 

1 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA 
FUTURO, EVENTU-
AL E PARCELADO 
AQUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS. 

  500 UN 153 76.500,00 

TOTAL DO FORNECEDOR..........R$ 76.500,00 

 

Importa-se a presente licitação na impor-

tância total de R$ 76.500,00 (setenta e seis 

mil e quinhentos reais), cuja despesa deverá 

correr a conta das seguintes Dotações Or-

çamentárias: Não há dotações informadas. 
 

PUBLIQUE-SE. 
 

Colméia/TO, 21 de dezembro de 2022 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social 
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INFORMATIVO 
 

DOADORA E RECEPTORA DE MEDULA SE EN-
CONTRAM PELA PRIMEIRA VEZ DEPOIS DE UM 

ANO E MEIO DO TRANSPLANTE 
 

 
 

Uma história para encher o nosso coração de espe-
rança nesse período natalino. Doadora e receptora 
de medula óssea, que viajaram mais de 2 mil km em 
2021 para realizarem o transplante, se encontraram e 
se conheceram agora, um ano e meio depois. 
 

Uma história para encher o nosso coração de espe-
rança nesse período natalino. Doadora e receptora 
de medula óssea, que viajaram mais de 2 mil km em 
2021 para realizarem o transplante, se encontraram e 
se conheceram agora, um ano e meio depois. 
 

Um ano e meio depois do transplante, o Redome 
(Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) 
permitiu acesso às informações da doadora e Duda 
pode finalmente entrar em contato com Giovanna. No 
mês, as duas se encontraram no Rio. 
 

“Quando finalmente rolou o nosso encontro pessoal-
mente eu fiquei muito surpresa e chocada pois eu não 
imaginava que seria antes do tempo previsto por mim. 
Foi uma mistura de alegria, gratidão e amor pelo gesto 
tão lindo que ela fez por mim“, contou Duda. 
 

“Eu orava muito por essa pessoa sem nem ao menos 
conhecer” 
 

A história de Duda até esse encontro não foi fácil. Após 
muitas dores, idas e vindas aos médicos e hospitais, 
ela descobriu o diagnóstico de Leucemia Mielóide 
Aguda (LMA) secundária a uma mielo displasia. 
 

Teve que fazer quimioterapia, mas a única esperança 
seria um transplante de medula. “eu tinha certeza que 
eu teria um hospital e um doador 100% compatível 
comigo”, conta. 
 

No estado vizinho, a então estudante de psicologia 
Giovanna se cadastrava no Redome. Perguntada se 
faria tudo de novo, ela disse que “sim”. 
 

Depois de receber a notícia de que tinha uma doado-
ra compatível, Duda disse que orava todo dia pela 
pessoa, a quem hoje ela chama de irmã. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
“A atitude da minha irmã (Gi) mudou totalmente a 
minha forma de olhar o mundo. Eu pude perceber 
que ainda há pessoas boas espalhadas pelo mundo. 
Ela se propôs a doar a medula e provou para todos 
que o amor ao próximo salva vidas! Eu ganhei uma 
irmã de sangue, uma grande amiga, uma psicóloga e 
mais uma integrante da família. Deus me presenteou 
com a vida dela”, disse Duda. 
 
“Essa atitude me fez perceber que esse ato simples 
de doação é grandioso pra quem recebe, algo que só 
me dei conta com o tempo. Além disso, também me 
tornei doadora de sangue”, disse Giovanna. 
 
Seja um doador! 
Primeiro, ligue para o hemocentro mais próximo para 
saber se é possível realizar o cadastro, que é nacio-
nal e, por isso, você pode ser compatível com pacien-
tes de todo o Brasil. 
 
O cadastro funciona assim: o doador colhe um pouco 
de sangue e preenche uma ficha; depois, o sangue é 
analisado para identificar características genéticas 
compatíveis com pacientes que precisam da doação; 
os dados deste cruzamento são enviados ao Redo-
me, que, então, entra em contato quando houver um 
paciente compatível; após mais alguns exames, a 
pessoa está apta a doar. 
 
Fonte: 
https://razoesparaacreditar.com/encontro-transplante-
medula/ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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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