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TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PUBLIQUE-SE.
Colméia/TO, 05 de novembro de 2021.

PROCESSO Nº 699/2021
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeito Municipal
DE COLMÉIA/TO
_______________________________________
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021-SRP

PORTARIAS

DESPACHO. Tendo em vista o que consta
dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em
especial o julgamento procedido pelo(a)
Pregoeiro(a) , inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de
minhas atribuições legais, com fulcro nas
disposições do art. 4, XXII da Lei n.10.520,
de 17 de julho de 2002 com modificações
posteriores, HOMOLOGAR o procedimento
licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de
COLMÉIA/TO, apresentando-se como
propostas mais vantajosas as das empresas:

Portaria nº 167/2021
de 05 de novembro de 2021
“Dispõe sobre a diária do Servidor Público Municipal SILVANO JOSÉ DE
SOUZA, e dá outras providências.”
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Municipal de Colméia, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, pelo presente;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao Servidor: SILVANO
JOSÉ DE SOUZA, CPF n° 619.081.50149, ocupante do cargo efetivo, matrícula
n° 2210, cargo de MOTORISTA, lotado
na Secretária Municipal de Educação,
conforme requerimento.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na
data da sua publicação, revogando as
FLORESTA COMERCIO DE MAT. DE disposições em contrário.
CONSTRUCAO EIRELI EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.
nº 07.230.567/0001-01, estabelecida em AV. Secretaria Municipal de Educação de
LONGUINHO VIEIRA JUNIOR, 440, - Colméia-TO, aos 05 (cinco) dias do mês
CENTRO, COLMÉIA - TO, vencedora dos de Novembro de 2021.
itens abaixo relacionados: TOTAL DO
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS
FORNECEDOR: R$ 1.038.689,53

Os alunos de uma escola elementar de Maine, nos Estados
Unidos aprenderam a língua de sinais pra receber uma
aluna surda. Morey Belanger, 6, foi recebida por seus
colegas de classe e amigos na semana passada na Dayton
Consolidated School.
Morey foi para a Dayton Consolidated School em 2017 e era
a primeira aluna surda. Só que a escola queria que ela se
sentisse bem vinda, por isso, ao longo do ano letivo, os
colegas começaram a aprender a língua de sinais.
Professores penduraram cartazes ao redor da escola para
mostrar aos alunos várias palavras em frases.
Cinderela
Em 29 de maio, a escola postou no Facebook um vídeo de
“Cinderella” – interpretado por um estudante de segundo grau
– surpreendendo os alunos com uma música em língua de
sinais. Morey se juntou e a princesa e participou do show.
“Nossa comunidade adotou a língua de sinais e funcionários
e estudantes aprenderam por conta própria”, disse a escola
no Facebook. “Desde o início [Morey] foi muito bem recebida. Fico feliz em vê-la apoiada, amada e aceita ”, disse
Shannon Belanger, mãe de Morey, à People Magazine.
“[Morey] fica animada para ir à escola todos os dias. Ela fez
amizades muito boas… Ela é feliz e eu estou feliz em vê-la
feliz ”. Morey foi diagnosticada com 1 anos de idade com um
distúrbio auditivo tão raro que não é nomeado. Ela usa
aparelhos auditivos e língua de sinais.
Os professores da escola também passaram por treinamento
para incorporar a língua de sinais em suas salas de aula, disse a
diretora da Dayton Consolidated School, Kimberly Sampietro.
“Então as crianças aprendem continuamente. Muitas pessoas do outro lado da escola, seja a moça do almoço ou nossa
professora de música, estão aprendendo apenas os sinais
básicos para fazer parte da comunicação ”, disse Sampietro.
Fonte:
https://razoesparaacreditar.com/escola-aprende-linguasinais

Prefeito Municipal

PALMAS LED LTDA, pessoa jurídica, _______________________________________
devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº
INFORMATIVO
40.572.920/0001-07, estabelecida em AV
ESCOLA INTEIRA APRENDE LÍNGUA DE
AV BERNARDO SAYAO, 778, - CENSINAIS PRA RECEBER ALUNA SURDA.
TRO, PRESIDENTE KENNEDY - TO,
vencedora dos itens abaixo relacionados:
TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 430.519,47

Diário Oficial Eletrônico
Joctã José dos Reis
Prefeito Municipal

Importa-se a presente licitação na importância total de R$ 1.469.209,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil e
duzentos e nove reais), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações
informadas.

Marcos Paulo Torres de Souza
Secretário Municipal de Transparência
e Controle Interno (Dec. nº 02 de 04/01/2021)
Weliques Pereira Morais
Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do
Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015)
g

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

77.725-000, Colmeia-TO
Praça da Bíblia, S/N, Centro

WELIQUES PEREIRA
MORAIS:01713189194

Assinado digitalmente por WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=00072437000130, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: Colmeia-TO (Nomeação: Decreto 55/2015)
Data: 2021-11-05 18:02:05
Foxit Reader Versão: 9.0.1

prefeituramunicipaldecolmeia@gmail.com
(63) 3457-1843, www.colmeia.to.gov.br

