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PODER EXECUTIVO
SUMÁRIO
Atos do Chefe do Poder Executivo
Secretaria de Compras e Licitação:01

Secretaria de Compras e Licitação

A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CENTENÁRIO - TO torna
público que fará realizar Processo
licitatório seguinte:
1 - Tomada de Preços nº. 004/2016
Execução
de
pavimentação
asfáltica, calçada em concreto e
meio fio com sarjeta em diversas
ruas de Centenário-TO (Recurso
Federal). Edital e cadastramento:
diretamente na sede da Prefeitura,
dias úteis, das 07:00 às 12:00hs.
Abertura
e
Julgamento:
29/06/2016, às 11:00hs .
Centenário - TO, 10/06/2016.
Diego Henrique Silvério Costa
Presidente da CPL.
Informativo

14 DE JUNHO

No ano de 2004 a Organização
Mundial de Saúde (OMS) intitulou
o dia 14 de Junho como o Dia
Mundial do Doador de Sangue. O
objetivo é homenagear e agradecer
a todos os doadores que ajudam a
salvar vidas diariamente.
O tema da campanha deste ano “O sangue nos une. Compartilhe
vida, doe sangue” - destaca a
solidariedade e o vínculo entre
doador e paciente e chama a
atenção para o papel dos sistemas
de doação voluntária no sentido
de incentivar as pessoas a cuidar
umas das outras e a promover a
coesão da comunidade.
A OMS recomenda que todos
os países estabeleçam serviços
de fornecimento de sangue com
base em doações voluntárias não
remuneradas. A doação feita por
1% da população pode atender à
maioria das necessidades básicas
de sangue de uma nação. Uma
única doação pode salvar a vida de
até 4 pessoas.

 Levar um documento oficial de
identidade com foto
 Ter dormido pelo menos 6 horas
antes da doação.
Que tal comemorar essa data
salvando vidas? Doe sangue e
ajude a salvar vidas!
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QUEM PODE DOAR SANGUE
Para doar sangue é necessário
seguir algumas regras, segundo a
Organização Mundial da Saúde
(OMS)
 Ter entre 18 e 60 anos
 Peso superior a 50Kg
 Boas condições de saúde
 Homens devem esperar um
intervalo de 60 dias para doar
novamente e mulheres de 90 dias.
 Não estar grávida nem
amamentando
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