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ATOS DO PODER EXECUTIVO / AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO TOCANTINS- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE- AVISO DE LICITAÇÃO- -A Prefeitura Municipal de Goianorte, CNPJ: 25086.612/0001-70 sito à Avenida sete de setembro s/n, centro, Goianorte-TO, através de sua Prefeita Municipal, torna público, que realizará abertura de Processo: Pregão Eletronico 09-2022 – tipo menor preço por item, abertura 06/04/2022 as 13:00 horas Aquisição de veículo para a secretária de agricultura do município de Goianorte/TO, atendendo Convênio/MAPA – PLATAFORMA
+BRASIL n. 919399/2021. Maiores informações no endereço acima ou pelo Fone: (63) 3424-1203. Edital disponível na íntegra gratuitamente, na portal transparência: https://www.goianorte.to.gov.br. E site da plataforma
bllcompras.com Goianorte -TO, 25 de março de 2022.
Maria de Jesus Amaro de Oliveira Parente
Prefeita Municipal.
INFORMATIVO
Não pare de confiar em Deus
"Não abram mão da confiança que vocês têm pois ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar,
de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve "Aquele que vem virá, e não demorará" (Hebreus 10:35-37).
A nossa vida não é feita só de momentos bons, mas também de tempos difíceis, e não podemos fugir deles pois é
nessa hora que a nossa confiança em Deus é testada! É muito fácil cantar no culto de domingo: "Sou feliz com Jesus", mas outra coisa é dizer isso quando terminamos um relacionamento, quando descobrimos uma doença ou
quando estamos cheios de problemas. Geralmente quando essas coisas acontecem, queremos "chutar o balde",
mas se fizermos isso, nunca encontraremos a saída que Deus tem para nós.
Deus ainda continua olhando para você, por isso não jogue fora o que você conquistou até agora. Persevere! Continue dando um passo de cada vez, confiando que o Senhor te dará a força para continuar. Não importa quão difícil
seja essa fase que você está passando, não se desespere. Seja como Jó, que perdendo tudo, não abandonou a
Deus, e no tempo certo, Ele restaurou a sua sorte.
Você gostaria de ter mais fé? Então a primeira coisa que você deve saber é que fé é muito mais do que acreditar.
Fé é confiar em Deus! Você só aumenta a confiança em alguém à medida que você a conhece, certo? Da mesma
forma, se você quiser aumentar sua fé em Deus, você precisa buscar um relacionamento íntimo dEle. É através da
sua comunhão com Ele; lendo a Bíblia, orando e vivendo experiências no dia a dia, que a sua fé irá crescer. Por isso
não desanime se você ainda não alcançou a mudança e maturidade que gostaria. Você está no caminho e se você
perseverar, hoje você estará melhor do que ontem, e amanhã estará melhor do que hoje!
Maria de Jesus Amaro de Oliveira
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Prefeita Municipal
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