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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2022

O Gestor do Fundo Municipal de Educação de Araguaçu-TO, no 
uso regular de suas atribuições, decide HOMOLOGAR o procedimento 
licitatório, conforme;

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 pelo Pregoeiro, inserto nestes autos, bem 
como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, 
com fulcro nas disposições do art. 4, XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento 
licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial SRP nº 006/2022, 
objetivando o registro de preço para contratação de empresa especializada 
em locação de veículos incluindo manutenção, motorista e suprimento 
de combustível destinado ao transporte escolar rural do município de 
Araguaçu-TO, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de 
Educação. As empresas ANA PAULA DE SOUZA SANTOS-MEI, inscrita no 
CNPJ sob nº 46.547.864/0001-29; EDEZIO CHAVES DOS SANTOS-MEI,  
inscrita no CNPJ sob nº 26.822.936/0001-91; EDNALVO CARDOSO 
DOS ANJOS-MEI, inscrita no CNPJ sob nº 43.474.346/0001-34; ERLAN 
TAVARES DE JESUS-MEI, inscrita no CNPJ sob nº 26.881.820/0001-23; 
KEILY DE OLIVEIRA RODRIGUES CRUZ-MEI, inscrita no CNPJ sob  
nº 46.688.819/0001-94; LEONICE BORGES ROSA-MEI, inscrita no CNPJ 
sob nº 43.836.891/0001-23 e RONALDO CARNEIRO SALES-MEI, inscrita 
no CNPJ sob nº 18.042.175/0001-27, vencedoras dos itens constante 
do edital nº 006/2022, pelo valor total de R$ 1.054.520,00 (um milhão e 
cinquenta e quatro mil e quinhentos e vinte reais).

Araguaçu-TO, 20 de junho de 2022.

GEOVANE SOARES GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Educação de Araguaçu-TO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2022

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Araguaçu-TO, no 
uso regular de suas atribuições, decide HOMOLOGAR o procedimento 
licitatório, conforme;

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 pelo Pregoeiro, inserto nestes autos, bem 
como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições 
legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII, da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o 
procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 
SRP nº 005/2022, objetivando o registro de preço para futura, eventual e 
parcelada aquisição de gêneros alimentícios e perecíveis do tipo hortifrúti e 
frios para funcionamento do serviço de nutrição e dietética dos programas 
do Fundo Municipal de Saúde de Araguaçu-TO. A empresa RODRIGUES 
E FAUSTINO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.606.562/0001-58, 
vencedora dos itens constantes do Edital nº 005/2022, pelo valor total de 
R$ 127.824,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais).

Araguaçu-TO, 20 de junho de 2022.

FRANCISCO RONNIVON ALVES DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Araguaçu-TO

ARAGUATINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que 
realizará no dia 08/07/2022, às 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.

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que 
realizará no dia 11/07/2022, às 09:30hs (horário de Brasileia), licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº PE/2022.049-FMS SRP, tipo menor 
preço por item. Objeto: Aquisição de filmes laser drypro 832 (10x12) e 
filmes laser drypro 832 (11x14), para serem utilizados na impressora 
de raio x drypro modelo 832 da marca konica minolta, durante o ano de 
2022. Fundamento legal: inc. IV, alínea a, da Lei 14.133/2021. 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.

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que 
realizará no dia 12/07/2022, às 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.

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que 
realizará no dia 13/07/2022, às 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

BANDEIRANTES DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS/TO torna 
público que fará o PREGÃO ELETRÔNICO PM-BAND Nº 016/2022, tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”. Objeto: Aquisição de notebook educacional, 
conforme Termo de Compromisso nº 202140305-5 firmado entre o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Bandeirantes 
do Tocantins/TO. A realizar-se no dia 05/07/2022, às 08h00min. O edital 
e seus anexos poderão ser obtidos, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação na Avenida Homero de Oliveira Teixeira, nº 222, Centro, 
Bandeirantes do Tocantins/TO, por e-mail: bandlicitacao@gmail.com, no 
site: http://www.bandeirantes.to.gov.br/Transparencia/, www.bnc.org.br 
e no site do TCE/TO: www.tce.to.gov.br na aba LCO/Licitações Obras e 
Contratos. Mais informações: (63) 3432-1196.

Bandeirantes do Tocantins - TO, 20 de abril de 2022.

JOSÉ MÁRIO ZAMBON TEIXEIRA
Gestor Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS/TO, 
torna público que fará a publicação da TOMADA DE PREÇOS PM-BAND 
Nº 011/2022, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. Objeto: contratação 
de serviços especializados na elaboração de projeto de drenagem, 
terraplenagem e pavimentação asfáltica em CBUQ, calçada acessíveis 
e sinalização viária, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 
BDI, QCI, memorial descritivo referente a pavimentação das Ruas no 
Setor Central II, Setor Central III, a elaboração de terraplenagem e 
pavimentação asfáltica em TSD, calçada acessível e sinalização viária, 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, BDI, QCI, memorial 
descritivo referente a pavimentação das Ruas no Setor Central III, Vila 
Boa Vista, Vila Marques e Cantão, com aproximadamente 12.700,00 m2 
de área total. Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento Finisa II,  
conforme termo de referência, solicitado pela Secretaria Municipal de 
Obras, Comércio e Serviços. A realizar-se no dia 07/07/2022, às 08h00min. 
O edital e seus anexos poderão ser obtidos, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação na Avenida Homero de Oliveira Teixeira, nº 222, 
Centro, Bandeirantes do Tocantins/TO, por e-mail: bandlicitacao@gmail.
com, no site: http://www.bandeirantes.to.gov.br/Transparencia/e no site: 
do TCE/TO: www.tce.to.gov.br na aba LCO/Licitações Obras e Contratos. 
Mais informações: (63) 3432-1196.

Bandeirantes do Tocantins - TO, 20 de junho de 2022.

JOSÉ MÁRIO ZAMBON TEIXEIRA
Gestor Municipal
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