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AVISO DE LICITAÇÃO – PM 2018 
 

 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial n.º 021/2018 – Processo n.º 024/2018 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES – EM 
ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 93/2017 POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O MUNICÍPIO DE 
JERIQUARA, DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE SOCIAL – 
PROCESSO Nº 0298/2017, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Data para 
entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 25 
de abril de 2018, horário: 09:00 horas. A Prefeitura Municipal de Jeriquara-
SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de 
licitações o Pregão Presencial nº 021/2018, tipo “menor preço por item”, 
objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES – EM 
ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 93/2017 POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O MUNICÍPIO DE 
JERIQUARA, DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE SOCIAL – 
PROCESSO Nº 0298/2017, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, 
procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 
08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2006, 
demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O 
Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: 
www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito 
na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-
8700. EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES – Prefeito Municipal. 

 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial n.º 022/2018 – Processo n.º 025/2018 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS – EM ATENDIMENTO AO 
CONVENIO Nº 93/2017 POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, 
LAZER E JUVENTUDE E O MUNICÍPIO DE JERIQUARA, DESTINADOS Á 
REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE SOCIAL – PROCESSO Nº 0298/2017, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA Data para entrega dos envelopes, 
credenciamento e sessão pública de lances: dia 25 de abril de 2018, horário: 
13:30 horas. A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos 
interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão 
Presencial nº 022/2018, tipo “menor preço por item”, objetivando a 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS – EM ATENDIMENTO AO 
CONVENIO Nº 93/2017 POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, 
LAZER E JUVENTUDE E O MUNICÍPIO DE JERIQUARA, DESTINADOS Á 
REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE SOCIAL – PROCESSO Nº 0298/2017, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA, procedimento de conformidade com 
a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o 
Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 
29 de novembro de 2006, demais normas legais pertinentes e as condições 
do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no 
Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, 
Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700. EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES – 
Prefeito Municipal. 
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                                                            NOTICIA – Vencer a Tristeza e Encorajar a Esperança. 
 

 
 

Vencer a tristeza e encorajar 
a esperança 
Olhar para o espelho pode ser gesto 
revelador do que nos tornamos ou do 
que temos sido ou ainda do que 
temos feito com e para os outros. O 
espelho no qual miram os discípulos 
de Emaús é um rosto desconhecido a 
lhes contar histórias que o desespero, 
a tristeza e o medo os fizera 
esquecer. Certamente não haverá em 
nossa terra um único forasteiro que 
não sabe o que aconteceu por aqui. 
Muito pelo contrário, os fatos e atos 

são conhecidos por todo o mundo. Pessoas de diferentes lugares do globo opinam e se manifestam 
sobre todas essas coisas. Transcorridos todos os acontecimentos da última semana, é importante nos 
perguntarmos sobre como nos sentimos e sobre como experimentamos o mundo ou como nos vemos 
como indivíduos e como sociedade brasileira. Olhar para o espelho pode ser gesto revelador do que nos 
tornamos ou do que temos sido ou ainda do que temos feito com e para os outros. Para os que se 
confessam cristãos, essa autorreflexão é imprescindível no confronto com o mundo e em virtude das 
interpelações que ele os faz. Revisitar as motivações, as emoções e sentimentos, as ideias e ideologias 
mundanas corrobora o próprio processo de conversão às inspirações primigênias da fé. Na narrativa 
lucana da visão do Ressuscitado pelos discípulos que estão voltando para a casa em Emaús depois da 
terrível tragédia da crucificação de Jesus, a presença do peregrino que se aproxima interessado pelos 
dois que caminham serve de espelho para que eles se percebam discípulos e testemunhas de alguém 
cuja memória continuará sempre viva na comunidade cristã. O espelho no qual miram os discípulos de 
Emaús é um rosto desconhecido a lhes contar histórias que o desespero, a tristeza e o medo os fizera 
esquecer. Precisamente, é mirando além deles mesmos que lhes será permitido vislumbrar a plenitude 
do que podemos vir a ser, pessoas renovadas, cheias de esperança e empenhadas numa cultura da paz 
que não é conivente com obsequioso silêncio diante das injustiças. Convertida a tristeza em alegria e as 
lágrimas em sorriso, os discípulos compreendem como devem proceder depois de todo o ocorrido. 
Devem testemunhar a possibilidade de um mundo novo possível, no qual a vida é maior e importa mais 
e no qual a justiça existe como baliza de relações mais humanizadas. Sobretudo, os discípulos sabem 
que esse mundo novo possível já se encontra inaugurado por Jesus, por meio da sua radical predileção 
pelos sofredores do mundo e o empenho em ajudá-los a experimentar uma vida mais digna. Sabem 
ainda que tudo isso poder ser experimentado por graça no aqui e agora das existências, mas só se 
realizará plenamente quando Deus for tudo em todos. O Evangelho que leremos nas liturgias do 
próximo domingo deve nos ajudar a encarar o que somos e fazemos diante dos fatos que nos cercam. 
É, pois, importante sermos capazes de nos percebermos no emaranhado dos acontecimentos que nos 
envolvem. A tristeza que carregamos hoje por ver fraudado um projeto de sociedade que contemplava 
minimamente o direito das pessoas empobrecidas em nosso país, a saber, o direito à terra, ao trabalho 
e ao pão, parece não ter mais fim. Voltamos para nossas casas e grupos com um sentimento de 
fracasso, perguntando-nos sobre o que deu errado para que também aqueles desfavorecidos se 
unissem aos seus algozes. No entanto, precisamos mirar para além da tragédia social que vivemos, 
acreditando sem reservas que outro mundo é possível, mas através da peleja e de um trabalho 
empenhado em manter viva a memória através de narrativas que deem conta das mudanças 
significativas que todos experimentamos. Por fim, é imprescindível identificar o que está próximo de 
nossas mãos para ser feito e o que realmente nos cabe fazer. Aos cristãos e às cristãs que testemunham 
o Reino no comum da sociedade, a tarefa de denunciar o que aí está não se encontra eximida da tensão 

escatológica de saber que por 
melhores que sejam os governos 
do mundo, nenhum deles se 
compara ao que será o Reino. Por 
fim, uma autocrítica nos ajudará a 
perceber se estamos pelejando ao 
lado dos que sofrem ou se ao lado 
dos que os oprimem. Essa 
percepção é que nos ajudará a 
superar a tristeza e encorajar 
nossa esperança por outro Brasil. 
10/04/2018 | domtotal.com. Por 
Tânia da Silva Mayer. 
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