
Ano XXXII - EstAdo do tocAntIns, sEgundA-fEIrA, 02 dE mArço dE 20205.554DIÁRIO OFICIAL   No32

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
TOMADA DE PREçOS Nº 014/2019

Processo nº 2019048311, de interesse da secretaria municipal 
de Habitação, visando a execução global das atividades especificadas 
na reprogramação/projeto de trabalho técnico social, referente ao 
Empreendimento residencial flores da Amazônia para o desenvolvimento 
do Trabalho Social, conforme especificações e condições constantes do 
edital, seu termo de referência e anexos. Após exame da documentação 
apresentada e com base no Parecer técnico sEHAB nº 02/2020/dPs,  
constantes dos autos respectivamente às páginas 2.072/2.074, a 
comissão Permanente de Licitação assim deliberou: cLAssIfIcAr as 
propostas das empresas: serviço nacional de Aprendizagem Industrial - 
SENAI, Paloma Menezes Gomes - PHD, Treinamentos, DLIS Qualificação 
Profissional, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC 
e Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e cultura - IPHAc, 
por atenderem todas as exigências do edital. A comissão de Licitação 
declara VEncEdorA do certame a empresa: serviço nacional de 
Aprendizagem Industrial - sEnAI, com valor total de r$ 28.182,55 (vinte 
e oito mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), por 
apresentar o menor valor global e atender as exigências do edital. A Ata de 
Julgamento e documentos complementares estão à disposição do licitante 
na superintendência de compras e Licitações, no endereço constante no 
edital, horário das 13:00 às 19:00 horas, em dias úteis, pelos telefones: (63) 
3212-7244/7243 ou pelo ou e-mail: compraselicitacoes@palmas.to.gov.br.

Palmas - to, 27 de fevereiro de 2020.

giovane neves costa
Presidente da comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 - 2ª PUBLICAçÃO

A secretaria municipal de Infraestrutura e serviços Públicos por 
meio da comissão Permanente de Licitação, AVIsA aos interessados que 
a concorrÊncIA nº 006/2019 - 2ª Publicação, do tipo mEnor PrEço, 
cujo objeto é o registro de preços para futura contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de sinalização viária vertical e 
horizontal no perímetro urbano de Palmas -to, instruído no processo nº 
2019013571, com abertura prevista para o dia 04 de março de 2020, às 
14:00h, fIcA AdIAdA PArA o dIA 03 dE ABrIL dE 2020, Às 14:00h, 
tendo em vista a necessidade de serem disponibilizados os respectivos 
elementos instrutores do edital. maiores informações poderão ser obtidas 
no local, pelos fones (63) 3212-7243/7244 ou e-mail: compraselicitacoes@
palmas.to.gov.br.

Palmas - to, 27 de fevereiro de 2020.

giovane neves costa
Presidente da comissão Permanente de Licitação

ALVORADA

CÂMARA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAçÃO

A cÂmArA munIcIPAL dE ALVorAdA - to, torna público que 
fará realizar-se na sala de reunião da comissão Permanente de Licitação 
- cPL, na sede da câmara municipal, rua Av. Ana maria de Jesus, s/nº, 
centro - Alvorada - to, cEP: 77.480-000:

PrEgÃo PrEsEncIAL - srP nº 003/2020, para o dia 13 
de março de 2020, às 09:00 horas, tipo mEnor PrEço Por ItEm, 
objetivando a rEgIstro dE PrEços PArA futurA E EVEntuAL 
AQuIsIçÃo dE comBustÍVEL PArA suPrIr As nEcEssIdAdEs 
dA cÂmArA munIcIPAL dE ALVorAdA.

retirada do Edital Junto a comissão de Licitações, pelo 
representante legal da empresa, das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00, 
de segunda a sexta-feira, e informação através do fone: (63) 3353-1306, 
e-mail: alvoradacamara@hotmail.com.

Alvorada - to, 27 de fevereiro de 2020.

dEnnYs LoPEs cArdoso
Presidente da cPL

ANANÁS

AVISO DE LICITAçÃO PÚBLICA

A PrEfEIturA munIcIPAL dE AnAnÁs, Estado do 
tocantins, torna público que fará realizar no dia 12 de março de 2020, 
as 09h30min, na sede da Prefeitura de Ananás, na Av. duque de caxias, 
nº 300, cEP: 77.890-000, centro. PrEgÃo PrEsEncIAL nº 03-2020, 
ProcEsso AdmInIstrAtIVo 139/2020, objeto locação de um veículo 
tipo ônibus com capacidade para transporta no mínimo 53 (cinquenta e 
três) pessoas, para prestar os serviços de transportes de pessoas das 
Igrejas, Povoado são João, são raimundo e nunes, Assentamentos e 
secretaria de Esportes quando saírem em excursão. maiores informações 
serão prestadas através do telefone: (63) 3442-1232 ou pelo e-mail: 
ananaslicitacao@gmail.com.

AnAnÁs - to, 27 dE fEVErEIro dE 2020.

cLEudEIr sILVA ArAuJo
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAçÃO PÚBLICA

o fundo munIcIPAL dE EducAçÃo dE AnAnÁs, Estado 
do tocantins, torna público que fará realizar no dia 12 de março de 
2020, as 08h00min, na sede da Prefeitura de Ananás, na Av. duque de 
caxias, nº 300 cEP: 77.890-000, PrEgÃo PrEsEncIAL nº 04-2020, 
ProcEsso AdmInIstrAtIVo 137/2020, tIPo mEnor PrEço Por 
ItEm. oBJEto: Aquisição de aparelho de ar condicionado. conforme 
especificado no edital e seus anexo. Legislações aplicáveis, Lei Federal 
10.520/002; Lei federal nº 8.666/93; Lei complementar nº 123/2006; 
maiores informações serão prestadas através do telefone: (63) 3442-1232 
ou pelo e-mail: ananaslicitacao@gmail.com.

AnAnÁs - to, 27 dE fEVErEIro dE 2020.

cLEudEIr sILVA ArAuJo
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAçÃO
TOMADA DE PREçO Nº 01/2020

o fundo munIcIPAL dE sAÚdE dE AnAnÁs/to, torna 
público que fará licitação na modalidade tomAdA dE PrEço nº 01/2020, 
Processo Administrativo 138/2020, julgamento dia 18 de março de 2020, as 
08h30min (horário local). oBJEto: contratação de empresa especializada 
no ramo de construção civil, para executar a obra na construção de um 
prédio situado na rua Quintino Bocaiuva, centro de Ananás - tocantins, 
destinado ao funcionamento da farmácia Básica do fundo municipal 
de saúde de Ananás, será realizada com recurso Próprio da saúde. 
mais informações no telefone: (63) 3442-1332 ou através do e-mail 
ananaslicitacao@gmail.com Edital disponível para download no www.
ananas.to.gov.br.

Ananás -to, 27 de fevereiro de 2020.

LuIZ nEto fErnAndEs sILVA
gestor do fms

EXTRATO DOS CONTRATOS SOBRE O PREGÃO 01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2020

o fundo munIcIPAL dE EducAçÃo dE AnAnÁs - fmE, 
EstAdo do tocAntIns, PEssoA JurÍdIcA dE dIrEIto PÚBLIco, 
InscrIto no cnPJ/mf: 19.870.299/0001-63, com sEdE sIto A ruA 
JK, nº 210, cEntro, cEP: 77.890-000, AnAnÁs/to, nEstE Ato 
rEPrEsEntAdo PELA gEstorA do fmE, A srA. mArIA mArY dE 
cArVALHo ALEXAndrE, BrAsILEIrA, cAsAdA, PortAdorA do 
rg. nº 1.385.461 ssP/to E InscrItA no cPf/mf: nº 792.913.501-25, 
rEsIdEntE E domIcILIAdA nEstA cIdAdE.

oBJEto: contratação de pessoa física ou jurídica para a locação de 
veículos com condutor para o transporte escolar de alunos da rede 
municipal e estadual do município de ananás, para atender a demanda 
do exercício de 2020.


