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TOMADA DE PREÇOS N° 3/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Muribeca, em
atendimento às disposições legais e à Resolução n° 257/2010, do Tribunal de Contas do
Estado - TCE, torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na
modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir OBJETO: Contratação
de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Execução das Obras de Pavimentação
de Vias na Zona Rural do Município de Muribeca/SE. Data de Recebimento das
Propostas: 13/01/2022 (treze de janeiro de dois mil e vinte e dois), às 14:00h (quatorze
horas). TIPO: Menor Preço Global. Prazo: 04 (quatro) meses. Regime de Execução:
Execução Indireta, em Regime de Empreitada por Preço Global. Classificação
Orçamentária: 02012 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, 1013 - Construção,
Recuperação e Pavimentação de Ruas E Avenidas, 4490.51.00.00 Obras e Instalações,
Fonte de Recursos 17000000. Base Legal: Lei 8.666/93, atualizada e Lei 123/2006
atualizada. Parecer Jurídico: 118/2022. Valor Máximo: O valor total estimado desta
Tomada de Preços é de R$ 342.841,18 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e
quarenta e um reais e dezoito centavos). O Edital encontra-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Jackson de
Figueiredo, S/N - Muribeca/SE - Centro - Tel/Fax: (79) 3342 - 1215 - CEP: 49.780-00 -,
no horário das 08h00min (oito) às 13h00min (treze horas) nos dias úteis, e no site
www.muribeca.se.gov.br, Comunicação/Contatos: fone: (79) 3648-1210, email:
licitacao@muribeca.se.gov.br

Muribeca, 26 de dezembro de 2022.
MARIANY SANTOS DA PIEDADE

Presidente da CPL

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2022/ADM

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022/ADM. Objeto: contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de construção e pavimentação asfáltica em TSD NA AV. AMAZONAS
E RUA 03 ST.VILA MULTIRÃO, ALVORADA/TO, CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O
presente termo aditivo tem por objeto aditivar a vigência do contrato (item 7.1 da cláusula
Sétima do original Contrato) - (Contrato nº 011/2022/ADM - firmado no dia 14 de Junho
de 2022 entre o MUNICÍPIO DE ALVORADA/TO e a empresa PROPLAN CONSTRUTORA
EIRELI - Fica aditivado o prazo de 03 (três) Meses, sendo do dia 14/12/2022 ao dia
14/03/2023. CLÁSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais cláusulas
do Contrato nº 011/2022/ADM - firmado no dia 14 de Junho de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2022/FMS

CREDENCIAMENTO Nº 002/2022/FMS. credenciamento de profissionais odontólogos
(pessoa física ou jurídica), para atender os usuários do sistema único de saúde do
município de Alvorada/TO, Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem
por objeto aditivar a vigência do contrato (item 4.1 da cláusula Sétima do original
Contrato) - (Contrato nº 014/2022/FMS - firmado no dia 06 de Junho de 2022 entre o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO e ANA CAROLINE BOTELHO CAVALCANTE -

Fica aditivado o prazo de 06 (seis) Meses e 25(vinte e cinco) dias, sendo do dia
31/12/2022 ao dia 27/07/2023. Cláusula Terceira - da ratificação - Ficam ratificadas as
demais cláusulas do Contrato nº 014/2022/FMS - firmado no dia 06 de junho de 2022.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 8/2022/FMS

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022/FMS. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS
(PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DO MUNICIPIO DE ALVORADA/TO, CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo
aditivo tem por objeto aditivar a vigência do contrato (item 4.1 da cláusula Quarta do
original Contrato) - (Contrato nº 008/2022/FMS - firmado no dia 16 de Fevereiro de 2022
entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMANETO e DANIELA ROCHA RAMOS E CIA
LTDA - Fica aditivado o prazo de 10 (dez) Meses e 13(treze) dias, sendo do dia 31/12/2022
ao dia 13/11/2023. CLÁSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais
cláusulas do Contrato nº 008/2022/FMS - firmado no dia 16 de Fevereiro de 2022.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2022/FMS

CREDENCIAMENTO Nº 009/2022/FMS. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICAS LABORATÓRIAIS, CLÁUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto aditivar a vigência do contrato (item 5.1
da cláusula Quarta do original Contrato) - (Contrato nº 011/2022/FMS - firmado no dia 13
de Abril de 2022 entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMANETO e PICCOLI E
PAULA LTDA- Fica aditivado o prazo de 08 (oito) Meses e 18(dezoito) dias, sendo do dia
31/12/2022 ao dia 18/09/2023. CLÁSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as
demais cláusulas do Contrato nº 011/2022/FMS - firmado no dia 13 de Abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
AVISO DE AUDIÊNCIA PUBLICA Nº 02/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS/TO, torna público que realizará no dia
27 de Dezembro de 2022 as 9h, no auditório municipal a audiência pública para apresentar
a revisão do plano municipal de saneamento básico de Ananás, fornecendo todos
documentos necessários de legalidade no que se refere o Plano Municipal de Saneamento
Básico-PMSB que integra os componentes dos produtos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos para a
REVISÃO do contexto do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB.

Ananás -TO 23 de dezembro de 2022.
VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP/2023.01-PMA SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
09/01/2023, as 09:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão
Presencial nº PP/2023.01-PMA SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Aquisição de
material de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administração e demais secretarias dessa municipalidade: meio ambiente;
infraestrutura; agricultura; esportes, turismo, cultura e juventude. O edital estará
disponível na sala de licitações (Prédio da Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO,
pelo e-mail licitacaoaraguatins@gmail.com e
https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP/2023.02-PMA SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
10/01/2023, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão
Presencial nº PP/2023.02-PMA SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Aquisição de
toners, cartuchos e cilindros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Administração e demais secretarias dessa municipalidade. O edital estará disponível na
sala de licitações (Prédio da Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail
licitacaoaraguatins@gmail.com e https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.03-FMS SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
10/01/2023, as 14:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.03-FMS SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Aquisição de ambulância
simples remoção (tipo a), tipo pick-up, 4x2, visando atender as demandas assistenciais
de saúde do município de Araguatins, em conformidade com o plano de trabalho e
termo de convenio n. 29010.00081/2022. proc. n. 2022/30551/000021. O edital estará
disponível na sala de licitações (Prédio da Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO,
pelo e-mail licitacaoaraguatins@gmail.com e
https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.04-FMS SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
11/01/2023, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.04-FMS SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Contratação de empresa(s)
para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde de Araguatins-TO. O edital estará disponível na sala de licitações
(Prédio da Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail
licitacaoaraguatins@gmail.com e https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.05-SME SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
12/01/2023, as 09:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.05-SME SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preço na
aquisição de material de expediente e papelaria para atender as necessidades da
secretaria municipal de Educação e Unidades Escolares que compõem a rede municipal
de Araguatins-TO. O edital estará disponível na sala de licitações (Prédio da Prefeitura),
Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail licitacaoaraguatins@gmail.com e
https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.06-FMS SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
13/01/2023, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.06-FMS SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Contratação de empresa(s)
especializadas para registro de preços, com intuito de futura aquisição de
equipamentos e insumos de informática, bem como contratação de licenças de uso de
sistemas operacionais. O edital estará disponível na sala de licitações (Prédio da
Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail licitacaoaraguatins@gmail.com
e https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.07-SME SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
16/01/2023, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.07-SME SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preço na
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Unidades escolares deste
Município de Araguatins-TO. O edital estará disponível na sala de licitações (Prédio da
Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail licitacaoaraguatins@gmail.com
e https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.08-SME SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
17/01/2023, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.08-SME SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preço na
aquisição de materiais esportivos e premiações com o intuito de promover a vivencia
esportiva para crianças e adolescentes das unidades escolares, através de praticas
esportivas nas suas modalidades. O edital estará disponível na sala de licitações (Prédio
da Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail
licitacaoaraguatins@gmail.com e https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.09-SME SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
18/01/2023, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.09-SME SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preços para
aquisição de cartuchos e toners para atender as unidades escolares da rede municipal
de ensino. O edital estará disponível na sala de licitações (Prédio da Prefeitura), Mural
de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail licitacaoaraguatins@gmail.com e
https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.10-SME SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
19/01/2023, as 09:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.10-SME SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preços, na
aquisição de utensílios domésticos de copa e cozinha, visando atender as necessidades
das unidades escolares deste município de Araguatins-TO. O edital estará disponível na
sala de licitações (Prédio da Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail
licitacaoaraguatins@gmail.com e https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.11-SME SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
20/01/2023, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.11-SME SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preço para
eventual contratação de empresa especializada para aquisição de gás liquefeito de
petróleo - GLP (recarga) p13 e agua mineral para atender as demandas das unidades
escolares e Secretaria Municipal de Educação. O edital estará disponível na sala de
licitações (Prédio da Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail
licitacaoaraguatins@gmail.com e https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.12-SME SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
23/01/2023, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.12-SME SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preços
destinado a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender os veículos
de categoria leves e médios, para atender a Secretaria Municipal de Educação de
Araguatins/TO. O edital estará disponível na sala de licitações (Prédio da Prefeitura),
Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail licitacaoaraguatins@gmail.com e
https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2023.13-SME SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
24/01/2023, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº PE/2023.13-SME SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preço para
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