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PORTARIAS
Portaria nº 27/2022
de 01 de fevereiro de 2022

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a
partir da data de sua publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Poder Execu“Designa o Pregoeiro e Membros da tivo Municipal de Colméia, Estado do TocanEquipe de Apoio para atuarem na pro- tins, aos 01 dia do mês de fevereiro de 2022.
moção das licitações na modalidade
Pregão e dá outras providências.”
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE _______________________________________
COLMÉIA, DO ESTADO DO TOCANINFORMATIVO
TINS, no uso de suas atribuições legais e
COMO A LEITURA RECONFIGURA SEU CÉREBRO
constitucionais e em conformidade com a
PARA MAIS INTELIGÊNCIA E EMPATIA
Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º
da Lei nº 10.520/2002 que disciplina a
adoção de licitação na modalidade pregão
para a aquisição de bens e serviços comuns;
CONSIDERANDO a determinação inserta no artigo 3º, IV da Lei nº 10.520, de 17
de Julho de 2002; no artigo 8º, III, alínea
“d” e artigo 10 do Decreto Federal nº
3.555, de 08 de Agosto de 2000 e no
artigo 10 do Decreto Federal nº 5.450, de
31 de Maio de 2005.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR pregoeiro e membros da
equipe de apoio os servidores abaixo relacionados, para atuarem na promoção das licitações na modalidade pregão, do Poder Executivo Municipal de Colméia-TO, sem prejuízo das suas atribuições normais:
● PREGOEIRO: Weliques Pereira Morais
● MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO:
Maria Goretti Janzkovski Leite
● MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO:
Fernanda Caús da Silva
● SUPLENTE: José Carlos Pereira Dias
● SUPLENTE: Polyana Ribeiro da Silva Neres
Art. 2º São atribuições do pregoeiro e da
Equipe de Apoio o recebimento das propostas, dos lances, a análise de respectiva
aceitabilidade, a classificação das licitantes, bem como a verificação dos documentos de habilitação e adjudicação do
objeto do certame ao licitante vencedor
(quando não houver recurso).

Continuando a partir do parágrafo de abertura, vamos discutir
agachamentos em sua busca por um bumbum mais firme.
Imagine a biomecânica necessária para um agachamento.
Seu córtex motor foi ativado.
Atletas há muito tempo imaginam seus movimentos – o saque de
Serena Williams; os chutes de Conor McGregor; as explosões de
velocidade de Usain Bolt – para obter melhor proficiência enquanto
realmente se movimenta.
Isso acontece porque seus cérebros estão praticando. Isto é,
eles estão praticando através de técnicas de visualização.
Leitura de romance é uma ótima maneira de praticar ser
humano. Em vez de sprints e socos, que tal algo mais primitivo e necessário em uma sociedade, como a empatia?

À medida que você mergulha mais nas loucuras de Rabbit
Angstrom ou em Jason Taylor quando atinge a maioridade,
Manchetes sobre exercícios prometem resultados físicos você não apenas sente sua dor e alegria. Você realmente as
surpreendentes: uma bunda mais firme, um abdômen experimenta. Isso tem implicações profundas sobre como
rasgado, um bíceps protuberante. As inovações nutricionais interagimos com os outros.
são clickbaits semelhantes, chamam atenção e são, muitas
vezes, inautênticas – afinal, o que é um “superalimento”? – Ao encontrar um menino de 13 anos se comportando mal,
você provavelmente não pensará: “Bem, David Mitchell
maneiras de alcançar melhor saúde.
escreveu sobre tal situação, e então eu deveria me comportar
Estranhamente, um tópico que geralmente escapa à discussão assim”, mas você pode ter integrado algumas das lições sobre
também pode nos tornar animais mais saudáveis, mais inteligen- jovens meninos imaginando a vida e mostrando uma compreensão mais sutil de como você reage.
tes e mais empáticos: a leitura.
Ler, claro, requer paciência, diligência e determinação. A
leitura de manchetes e tuítes engraçadinhos não fará muita
diferença cognitiva. Essas gracinhas inúteis inclusive são
perigosas, podendo ser consideradas o equivalente literário do
vício em açúcar.

A leitura é como qualquer habilidade.

Você tem que praticá-la regularmente e constantemente.
Embora seja difícil dizer se a leitura me tornou mais inteligente
ou uma pessoa melhor, eu gosto de imaginar que isso é
verdade. O que eu sei é que a vida pareceria um pouco
A coleta de informações em menos de 140 caracteres é menos significativa se não compartilhássemos histórias uns
preguiçosa. Os benefícios da contemplação através da com os outros.
narrativa oferecem outra história. Os benefícios são muitos, o
que é especialmente importante em uma era de smartphone Embora existam muitos meios para transmitir narrativas
distraída, na qual um quarto das crianças americanas não através do espaço e do tempo, não encontrei nada tão agraaprende a ler. Isso não só as coloca em risco social e intelec- dável quanto abrir um novo livro e me perder em uma história.
tualmente, mas as prejudica cognitivamente para a vida.
Algo profundo é sempre descoberto ao longo do caminho.
Um estudo de 2009, com 72 crianças de oito a dez anos,
descobriu que a leitura cria uma nova substância branca no
cérebro, o que melhora a comunicação em todo o sistema. A
matéria branca transporta informações entre regiões da
matéria cinzenta, onde qualquer informação é processada. A
leitura não apenas aumenta a matéria branca, mas também
ajuda a processar as informações de maneira mais eficiente.
Ler em um idioma tem enormes benefícios.
Adicione uma língua estrangeira e não apenas as habilidades
de comunicação melhoram – você pode conversar com mais
pessoas em círculos mais amplos – mas as regiões do seu
cérebro envolvidas na navegação espacial e o aprendizado de
novas informações aumentam de tamanho.

Diário Oficial Eletrônico
Joctã José dos Reis
Prefeito Municipal

Aprender um novo idioma também melhora sua memória
geral. Em um dos aspectos mais fascinantes da neurociência,
a linguagem afeta regiões do cérebro que envolvem ações
sobre as quais você está lendo.
Por exemplo, quando você lê “sabão” e “lavanda”, as partes
do seu cérebro implicadas no cheiro são ativadas. Essas
regiões permanecem em silêncio quando você lê “cadeira”. E
se eu escrevesse “cadeira de couro”? Seu córtex sensorial
acabou de disparar.

Cristiane Divina Pereira Cardoso
Secretária Municipal de Transparência
e Controle Interno (Dec. nº 01 de 03/01/2022)
Weliques Pereira Morais
Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do
Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015)
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