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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

Processo Administrativo nº 055/2022.
O Prefeito Municipal de Araguaçu/TO, no uso regular de suas atribuições,

decide homologar o procedimento licitatório, tendo em vista o que consta dos presentes
autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o
julgamento e a adjudicação procedidos pela Presidente da CPL e Equipe de Apoio, inserto
nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais,
com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520/2002, e art. 43, VI da Lei n.
8.666/1993, com modificações posteriores, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o procedimento
licitatório realizado na modalidade Tomada de Preços Nº 004/2022, objetivando, a
contratação de empresa especializada para prestar serviços de construção de uma quadra
de esportes no povoado de Baianópolis, localizado no município de Araguaçu/TO, objeto
do convênio nº 010200.00903/2021, firmado com a secretaria da educação, juventude e
esportes do estado do Tocantins (SEDUC). A empresa T. B. DA SILVA-ME, pessoa jurídica,
devidamente inscrita no CNPJ nº 37.031.255/0001-21, vencedora do item constante do
edital 004/2022, pelo valor total de R$ 304.987,08 (trezentos e quatro mil novecentos e
oitenta e sete reais e oito centavos).

Araguaçu/TO, 27 de junho de 2022.
ARBAS RIBEIRO IVO

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2022.048-FMS SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
08/07/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
PE/2022.048-FMS SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Aquisição de equipamentos
médico-hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas pelo
fundo municipal de saúde em prol do novo bloco cirúrgico do hospital municipal de
Araguatins. 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/2022.049-FMS SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
11/07/2022, as 09:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
PE/2022.049-FMS SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Contratação de empresa(s)
especializada(s) para aquisição de forma fracionada de insumos hospitalares para atender
as demandas 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/2022.050-FMS SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
12/07/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
PE/2022.050-FMS SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de gerenciamento das manutenções preventivas e
corretivas dos veículos, incluindo peças, acessórios e pneus entre outros, por meio de
implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão
magnético ou microprocessado e disponibilização de rede credenciada no estado do
Tocantins e demais. 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/2022.051-FMS SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
13/07/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Presencial nº
PP/2022.051-FMS SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de refeições - tipo marmitex, para atender as necessidades do fundo
municipal de saúde de Araguatins, no ano de 2022. 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.

SIDNEY DA SILVA VIANA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO TOCANTINS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

A Prefeitura Municipal de Brasilândia do Tocantins torna público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de Tomada de
Preços nº 004/2022, do tipo Menor Preço por empreitada Global, visando à contratação de
empresa de engenharia civil para prestação de serviços de construção da Praça de Eventos
de Brasilândia do Tocantins, conforme planilha orçamentária, cronograma físico- financeiro
e projetos contidos no Edital. Abertura: dia 18 de julho de 2022 às 8h00min, Local:
Prefeitura de Brasilândia do Tocantins. Para mais informações através do telefone (63)
3461-1164.

Brasilândia do Tocantins/TO, 27 de junho de 2022.
GICELDA PEREIRA DE SOUSA MOURA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 SRP

O Fundo Municipal de Educação de Centenário, Estado do Tocantins,
mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço
por item, visando o Registro de preços para Futura, Eventual e Parcelada Aquisição de
Gêneros Alimentícios Destinados A Merenda Escolar das Escolas Municipais de
Educação Básica e Centro Municipal de Educação Infantil do Município de Centenário,
Com Início e recebimento das propostas e habilitação a partir do dia 28/06/2022, no
site www.licitanet.com.br. Encerramento de envio de proposta e habilitação e início da
sessão eletrônica dia 08/07/2022 às 08h00min, no site www.licitanet.com.br. Edital e
Anexos poderão ser retirados na Prefeitura Municipal de Centenário, pelo e-mail:
licitacao@centenario.to.gov.br, pelo site: www.centenario.to.gov.br ou
www.licitanet.com.br. Maiores informações pelo telefone: (63) 3420-1119.

WILLIAN MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 SRP

A Prefeitura Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, Mediante o
Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, visando o
Registro de Preços Para Futura, Eventual e Parcelada Aquisição de Materiais Elétricos
Destinados A Manutenção de Ilumiinação Pública do Município de Centenário-TO, com
início e recebimento das propostas e habilitação a partir do dia 28/06/2022, no site
www.licitanet.com.br. Encerramento de envio de proposta e habilitação e início da sessão
eletrônica dia 08/07/2022 às 14h00min, no site www.licitanet.com.br. Edital e Anexos
poderão ser retirados na Prefeitura Municipal de Centenário, pelo e-mail:
licitacao@centenario.to.gov.br, pelo site: www.centenario.to.gov.br ou
www.licitanet.com.br. Maiores informações pelo telefone: (63) 3420-1119.

WILLIAN MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº048/2020/PMCO/TO, firmado entre o
Município de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede e foro nesta Cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 01.795.483/0001-20, Av.
Presidente Dutra nº. 263 - Setor Central, Colinas do Tocantins - TO, representado por seu
atual prefeito o senhor JOSEMAR CARLOS CASARIN, inscrito no CPF nº 399.100.670-72,
denominado CONTRATANTE e o INSTITUTO DE PROGRAMAÇÃO HUMANA APRENDIZAGEM
E CULTURA-IPHAC- Nome de Fantasia: Instituto Promover, inscrita no CNPJ sob o nº
11.595.331/0001-38, estabelecido à Rua Luiz Sampaio, nº 664- Vila Rosa- Goiânia/GO -
CEP:74.843-550- e-mail: marcia.camilo@iphac.org.br/mayara.silva@iphac.org.br-Fone: (62)
3092-2009, neste ato, representada pelo Sr. Valdinei Valério da Silva, brasileiro, casado,
administrador de Empresas, portador da Cédula de identidade RG: 4.259.080-0 SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o nº669.061.649-53, residente e domiciliado na Rua 55, Qd, B-19,
It.02/07. Apto.1302, Torre-b, Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, denominada Contratada.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação
de prazo do Termo de Contrato nº048/2020/PMCO/TO, celebrado em 31 de agosto de
2020, referente à prestação de serviços de execução de projeto de trabalho técnico social
(PTTS) através do Empreendimento Residencial Estrela do Norte II, com recursos do FAR,
através do Contrato Caixa nº380944-31, firmado entre o Município de Colinas do
Tocantins/TO e a Caixa Econômica Federal, Programa Minha Casa, Minha Vida - FAR, em
observância ao de talhamento metodológico de cada ação/produto, marcos regulatórios e
legislação a serem cumpridas. DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir do dia 02 de setembro de 2021, em conformidade com a Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e com CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, do referido Contrato. Vigência: A partir
do dia 02 de setembro de 2021, cessando seus efeitos em 02 de setembro de 2023. DO
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Termo Aditivo de Prazo no Art. 57, §1º
da Lei nº 8.666/933. Data da Assinatura: 01/09/2021- SIGNATÁRIOS: Contratante: JOSEMAR
CARLOS CASARIN - Contratado: Valdinei Valério da Silva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº048/2020/PMCO/TO, firmado entre o
Município de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede e foro nesta Cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 01.795.483/0001-20, Av.
Presidente Dutra nº. 263 - Setor Central, Colinas do Tocantins - TO, representado por seu
atual prefeito o senhor JOSEMAR CARLOS CASARIN, inscrito no CPF nº 399.100.670-72,
denominado CONTRATANTE e o INSTITUTO DE PROGRAMAÇÃO HUMANA APRENDIZAGEM
E CULTURA-IPHAC- Nome de Fantasia: Instituto Promover, inscrita no CNPJ sob o nº
11.595.331/0001-38, estabelecido à Rua Luiz Sampaio, nº 664- Vila Rosa- Goiânia/GO -
CEP:74.843-550- e-mail: marcia.camilo@iphac.org.br/mayara.silva@iphac.org.br-Fone: (62)
3092-2009, neste ato, representada pelo Sr. Valdinei Valério da Silva, brasileiro, casado,
administrador de Empresas, portador da Cédula de identidade RG: 4.259.080-0 SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o nº669.061.649-53, residente e domiciliado na Rua 55, Qd, B-19,
It.02/07. Apto.1302, Torre-b, Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, denominada Contratada.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação
de prazo do Termo de Contrato nº048/2020/PMCO/TO, celebrado em 31 de agosto de
2020, referente à prestação de serviços de execução de projeto de trabalho técnico social
(PTTS) através do Empreendimento Residencial Estrela do Norte II, com recursos do FAR,
através do Contrato Caixa nº380944-31, firmado entre o Município de Colinas do
Tocantins/TO e a Caixa Econômica Federal, Programa Minha Casa, Minha Vida - FAR, em
observância ao de talhamento metodológico de cada ação/produto, marcos regulatórios e
legislação a serem cumpridas. DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir do dia 02 de setembro de 2021, em conformidade com a Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e com CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, do referido Contrato. Vigência: A partir
do dia 02 de setembro de 2021, cessando seus efeitos em 02 de setembro de 2023. DO
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Termo Aditivo de Prazo no Art. 57, §1º
da Lei nº 8.666/933. Data da Assinatura: 01/09/2021- SIGNATÁRIOS: Contratante: JOSEMAR
CARLOS CASARIN - Contratado: Valdinei Valério da Silva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº006/2019/PMCO/TO, firmado entre o
MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, inscrito no CNPJ sob nº.
01.795.483/0001-20, Av. Presidente Dutra nº. 263 - Setor Central, Colinas do Tocantins
- TO, representado por seu atual prefeito o senhor Josemar Carlos Casarin, Inscrito no
CPF nº 399.100.670-72, denominado Contratante e O Instituto de Programação Humana
Aprendizagem e Cultura-IPHAC- Nome de Fantasia: Instituto Promover, inscrita no CNPJ
sob o nº 11.595.331/0001-38, estabelecido à Rua Luiz Sampaio, nº 664 - Vila Rosa-
Goiânia/GO - CEP:74.843-550- e-mail:
marcia.camilo@iphac.org.br/mayara.silva@iphac.org.br-Fone: (62) 3092-2009, neste ato,
representada pelo Sr. Valdinei Valério da Silva, brasileiro, casado, administrador de
Empresas, portador da Cédula de identidade RG: 4.259.080-0 SSP/PR, inscrito no
CPF/MF sob o nº669.061.649-53, residente e domiciliado na Rua 55, Qd, B-19, It.02/07.
Apto.1302, Torre-b, Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, denominada Contratada. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação de
prazo do Termo de Contrato nº006/2019/PMCO/TO, celebrado em 08 de março de
2019, referente à prestação dos serviços para execução de Projeto de Trabalho Técnico
Social (PTTS) através do empreendimento Jardim Boa Esperança, com recursos do FAR
(Fundo de Arrendamento Residencial) /PMCMV, referente ao contrato de repasse
CAIXA Nº0372.205-23/2012, firmado entre o Município de Colinas do Tocantins e a
Caixa Econômica Federal através do Programa minha Casa Minha Vida DO PRAZO: Fica
prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 12 de
fevereiro de 2021, em conformidade com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações e legislações pertinentes e com CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
DO CONTRATO, do referido Contrato. Vigência: A partir do dia 12 de fevereiro de 2021,
cessando seus efeitos em 12 de fevereiro de 2023. DO FUNDAMENTO LEGAL:
Fundamenta-se o presente Termo Aditivo de Prazo no Art. 57, §1º da Lei nº 8.666/933.
Data da Assinatura: 12/02/2021 - SIGNATÁRIOS: Contratante: JOSEMAR CARLOS
CASARIN - Contratado: Valdinei Valério da Silva.
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