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GURUPI

AVISO DE LICITAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019-SRP

o município de Gurupi - to, através da secretaria municipal de 
Educação, por intermédio do Pregoeiro, tornA PÚBLIcA a LIcItAÇÃo do 
Pregão Presencial nº 083/2019 - srP, Processo: 2019014329. tipo menor 
Preço, Ampla concorrência. realização: 03/06/2020, às 09 (nove) horas,  
horário local, sala da cPL na Br-242, Km 405 (saída para Peixe), Bloco H,  
cEP: 77.410-970, Gurupi - to. objeto: registro de preços para 
futura, eventual e parcelada aquisição de cortinas persianas verticais, 
incluindo suporte e instalação. Legislação: Lei nº 10.520/02, decreto 
nº 7.892/2013, Lei complementar nº 123/2006, Lei complementar nº 
147/2014 e subsidiariamente Lei nº 8.666/93, dentre outras. Edital e 
anexos disponíveis no site da Prefeitura municipal, www.gurupi.to.gov.br.  
Gurupi/to, 19/052020. Eurípedes fernandes cunha - secretário municipal 
de Educação.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020

o município de Gurupi - to, através da secretaria de 
Infraestrutura, por intermédio do seu secretário, tornA PÚBLIcA a 
susPEnsÃo do Edital do Pregão Presencial nº 023/2020, cujo o objeto 
é a AquIsIÇÃo dE LumInÁrIAs PArA ILumInAÇÃo PÚBLIcA dE 
dIodo EmIssor dE LuZ (LEd), marcada para realização no dia 
20/05/2020, às 09:00hrs, tendo em vista a necessidade de retificação 
do Instrumento convocatório. Gurupi/to, 19/05/2020. Gerson José de 
oliveira.

CÂMARA MUNICIPAL

AVISO - RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE 
PREçOS DA TOMADA DE PREçO Nº 01/2020

o fundo Especial da câmara municipal de Gurupi-to, por meio 
da comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados  
o resultado da  AnÁLIsE E JuLGAmEnto das propostas de preços 
da licitação modalidade tomada de Preço nº 01/2020, que tem por 
objeto: contrAtAÇÃo dE EmPrEsA EsPEcIALIZAdA no rAmo 
dE EnGEnHArIA ou ArquItEturA PArA A PrEstAÇÃo dE 
sErVIÇo dE AcomPAnHAmEnto, suPErVIsÃo, fIscALIZAÇÃo, 
ELABorAÇÃo dE mEdIÇÕEs E fIscALIZAÇÃo do contrAto 
dA oBrA dE construÇÃo do PrÉdIo dA sEdE dA cÂmArA 
munIcIPAL dE GuruPI-to. Após análise e julgamento das propostas de 
preços, a comissão de Licitação informa que a vencedora do certame foi 
a empresa fVf EnGEnHArIA EIrELI-mE, cnPJ: 18.589.769/0001-52,  
vencedora, por ter apresentado a menor proposta, no valor: r$ 435.822,11 
(quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze 
centavos, e por ter cumprido todas as exigências editalícias.

Informamos que todos os documentos encontram-se no portal 
da transparência do fundo Especial da câmara municipal de Gurupi.

Gurupi, to, 19  de maio de 2020.

LucAs nunEs dE ABrEu
Presidente da comissão de Licitação

FUNDAÇÃO UNIRG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 (SUSPENSÃO)

A fundação unIrG, torna pública a susPEnsÃo da sessão 
prevista para o dia 19/05/2020, ás 9 horas, publicada no Diário Oficial 
do tocantins no dia 05/05/2020, edição nº 5.593, pág. 53, cujo objeto é 
a contratação de Prestadora de serviços para decoração de Espaços 
(com fornecimento de material) e Locação de Equipamentos e materiais 
de Estrutura física, em razão de alterações no edital.

Gurupi/to, 18 de maio de 2020.

telma Pereira de sousa milhomem
Pregoeira

IPUEIRAS

AVISO DE LICITAçÃO
PREGÕES PRESENCIAIS

 rEPuBLIcAÇÕEs

Legislação: Lei nº 10.520 de 17.02.2002
nº 004/2020, objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais 
diversos (manutenção), data da Abertura: 04 de junho de 2020, às 
08h00min, tipo: mEnor PrEÇo Por LotE/nº 005/2020, objeto: 
contratação de assessoria contábil, data da Abertura: 04 de junho de 
2020, às 09h00min, tipo: mEnor PrEÇo GLoBAL/nº 006/2020, objeto: 
Aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, data da Abertura: 
04 de junho de 2020, às 14h00min, tipo: mEnor PrEÇo Por ItEm. 
Local: rua Joaquim Vaqueiro, s/n, centro, em Ipueiras - to, onde poderá, 
também, ser obtido o Edital, ou pelo e-mail: pmipueiras2017@gmail.com 
ou www.ipueiras.to.gov.br, fones: (063) 3536-1075. Ipueiras (to), 18 de 
maio de 2020.

sAntAfAssE mArInHo LImA costA
Pregoeira

AVISO DE LICITAçÃO
rEPuBLIcAÇÃo

tomAdA dE PrEÇos nº 001/2020
tipo: mEnor PrEÇo GLoBAL
Legislação: Lei nº 8.666/93
objeto: construÇÃo dE umA quAdrA PoLIEsPortIVA
data da Abertura: 04 de junho de 2020, às 10h00min
Local: rua Joaquim Vaqueiro, s/n, centro, em Ipueiras - to, onde poderá, 
também, ser obtido o Edital, ou pelo e-mail: pmipueiras2017@gmail.com 
ou www.ipueiras.to.gov.br, fone: (063) 3536-1075.

Ipueiras/to, 18 de maio de 2020.

sAntAfAssE mArInHo LImA costA
Pregoeira

LUZINÓPOLIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

A Prefeitura municipal de Luzinópolis, Estado do tocantins, 
mediante Pregoeiro e equipe de apoio, designados pelo decreto nº 012/2020 
-A, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar-se 
licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, 
objetivando a futuras aquisições de materiais de construção e correlatos, 
destinado aos fundos municipais de saúde, Educação, Assistência 
social, meio Ambiente e Prefeitura município de Luzinópolis - to,  
com abertura das propostas prevista para o dia 03 de Junho de 2020, às 
08:00 horas (horário local), na sede administrativa da Prefeitura municipal 
de Luzinópolis - to. Informações: (63) 3491-1253.

Luzinópolis - to, 18 de maio de 2020.

José Alves damasceno Júnior
Pregoeiro

PALMEIRÓPOLIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREçO Nº 010/2020 - FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 - FMS

contrAtAntE: fundo munIcIPAL dE sAÚdE dE 
PALmEIrÓPoLIs, pessoa jurídica de direito público interno, cnPJ nº 
13.936.229/0001-84, sediada na rua 12, nº 224, centro, Palmeirópolis - to,  
representado pela sua Gestora márcia Araújo moura, residente e 
domiciliado em Palmeirópolis/to e de outro lado como, contrAtAdA 
a empresa (A) Jm dE PAuLA Produtos fArmAcÊutIcos LtdA. 
cnPJ nº 31.600.475/0001-42, sediada na Alameda câmara filho nº 2065, 
setor: Parque oeste Industrial, Goiânia - Go, cEP: 74.375-150, neste ato 
representado pelo senhor: Wagner de Jesus ribeiro, cPf: 556.877.841-87,  
rG: 1862786 2º via ssP/Go. do oBJEto: contratação de empresa 
especializa em venda de medicamentos hospitalares, de alto custo e 


