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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 009/2022 - SRP 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMÉIA, ESTADO DO TOCANTINS, 

mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, 

torna público para conhecimento dos inte-

ressados que realizará licitação, na moda-

lidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço 

por item, visando o REGISTRO DE PRE-

ÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELADO 

DE MATERIAL HOSPITALAR E 

ODONTOLÓGICO, com início e recebi-

mento das propostas e habilitação a partir 

do dia 03/01/2023, às 06h:30min, no site 

www.bnc.org.br. Encerramento de envio 

de proposta e habilitação até 12/01/2023 as 

06h:30min, e início da sessão eletrônica 

dia 12/01/2023, as 07h:00min, 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: colmeialicita-

cao@gmail.com 
 

Colméia-TO, 28 de dezembro de 2022. 
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

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 
esperança nesse período natalino. Doadora e 
receptora de medula óssea, que viajaram mais 
de 2 mil km em 2021 para realizarem o trans-
plante, se encontraram e se conheceram agora, 
um ano e meio depois. 
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Um ano e meio depois do transplante, o Redo-
me (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 pes-
soalmente 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 Leuce-
mia 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 psicolo-
gia Giovanna se cadastrava no Redome. Pergun-
tada se faria tudo de novo, ela disse que “sim”. 
 

Depois de receber a notícia de que tinha uma 
doadora 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 espalha-
das 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 rece-
be, 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 nacional e, por isso, você pode ser com-
patível com pacientes 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 preci-
sam da doação; os dados deste cruzamento são 
enviados ao Redome, que, então, entra em conta-
to 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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