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ARAGUATINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que 
realizará no dia 06/05/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº PE/2022.031-SEMUSA SRP, 
tipo menor preço por item, Objeto: Aquisição de material hidráulico 
destinados ao uso na perfuração/construção de poços artesianos 
na Zona Urbana do Município de Araguatins-TO, e assim atender as 
necessidades desta autarquia municipal. 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 09/05/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº PP/2022.032-PMA SRP, tipo menor 
preço por item, Objeto: Aquisição de material de construção civil, para 
atender as necessidades diárias da secretaria municipal de infraestrutura 
de Araguatins, junto ao município, na execução das obras projetadas 
para o decorrer do 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

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que 
realizará no dia 10/05/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº PE/2022.033-PMA SRP, tipo menor 
preço por item, Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da 
rede de apoio ao produtor rural do município de Araguatins - TO, com o 
objetivo de estruturar, apoiar e fomentar as ações de comercialização da 
produção agropecuária dos agricultores familiares, pequenos e médios 
produtores, assentados da reforma agraria e povos e comunidades 
tradicionais e seus empreendimento, equipamentos para apoio a 
comercialização da Agricultura Familiar. 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 11/05/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº PE/2022.034-FMS SRP, tipo menor 
preço por item, Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) 
para fornecimento de equipamentos e material permanente para equipar 
o Centro de Saúde nova Araguatins, em Araguatins-TO, conforPe 
proposta nº 11406.326000/1210-01. 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 12/05/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº PE/2022.006-FMS SRP, tipo menor 
preço por item, Objeto: Contratação de empresa(s) especializada 
para aquisição de material de consumo e equipamentos permanentes 
odontológicos, para atender as necessidades da atenção básica desta 
municipalidade durante o 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. Informa ainda que a primeira publicação do 
Aviso de Licitação ocorreu no D.O.U. de 4 de janeiro de 2022, Seção 3, 
página 260.

Sidney da Silva Viana
Pregoeiro

FUNPREV

PORTARIA Nº 010/2022.

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição a servidora 
Srª LEONILIA LIMA DOS SANTOS SILVA” 

A Srª JACQUELINE ADRIANE MACEDO COSTA, Diretora 
Executiva do FUNPREV, FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE ARAGUATINS, Estado de TO, no uso de suas atribuições 
legais; e

Considerando o preenchimento dos pressupostos legais 
contidos no art. 6º, I, II, III e IV, da EC nº 41/2003., e o art. 1º, da Lei 
Municipal nº 998/2009, de 30 de Dezembro de 2009, que regulamenta o 
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de Araguatins - TO;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição, a servidora Srª LEONILIA LIMA DOS SANTOS SILVA, 
VIÚVA, portadora da cédula de identidade RG nº 1932956, inscrita no CPF 
sob o nº 343.871.533-34, efetiva no cargo de PROFESOR ESPECIALISTA 
PIII 40H, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com 
proventos integrais contidos na planilha de calculo de proventos, conforme 
processo administrativo do FUNPREV nº 2022.04.83663P, a partir desta 
data até posterior deliberação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

 Registre-se, publique-se, cumpra-se.

ARAGUATINS - TO, 19 de abril de 2022.

JACQUELINE ADRIANE MACEDO COSTA
Diretora Executiva do FUNPREV

Homologo: AQUILES PEREIRA DE SOUSA
Prefeito Municipal

AUGUSTINÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022
NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de medicamentos, materiais, insumos 
e equipamentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de 

e seus anexos, o qual poderá ser obtido na sede desta Prefeitura, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, de segunda a sexta-
feira ou através do e-mail: pmaugustinopolis@hotmail.com. Fone: (63) 
3456-1739 e do sitio: https://augustinopolis.to.gov.br/Tipo: Menor Preço 
Global. Abertura: 09/05/2022. Hora: 14h00min (horário local).

Augustinópolis - TO, 19/04/2022.

Ralsonato Gonçalves Santana
Diretor Técnico da Divisão de Licitação

GURUPI

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

O Município de Gurupi-TO, através da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, TORNA PÚBLICO A PRORROGAÇÃO da sessão, 
que será realizada dia 10/05/2022, às 14:30h, horário local, a Tomada 
de Preço nº 002/2022, processo Nº 2022.002584, Tipo: MENOR 
VALOR GLOBAL, FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, POR MEIO DE 
EMPREITADA GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ TERMO DE CONVÊNIO 
Nº 38960.000023/2022. Legislação: Lei nº 8.666/93 e atualizações. 
Edital e anexos disponíveis no site: www.gurupi.to.gov.br. Subanexos 
disponibilizados através do e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br, ou junto à CPL 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitações, com sede no Centro Administrativo da Prefeitura, BR-242, KM 
405 (saída p/Peixe), Bloco H. 

Gurupi/TO, 20/04/2022. 

Elvan Leão Costa 
Secretário Municipal de Infraestrutura

NOVA OLINDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 039/2022, Data: 21/03/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
Contratada: V. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF 
nº 21.445.159/0001-90. OBJETO: Prestação de serviços para execução 

sinalização nas vias urbanas do município de Nova Olinda com execução 
conforme Projeto Básico e recursos do Programa Tocando em Frente 
- Governo do Estado do Tocantins atendendo as necessidades da 
manutenção das ruas e avenidas através da Secretaria Municipal de Infra 
Estrutura da Prefeitura Municipal de Nova Olinda/TO para o exercício de 
2022. DO VALOR: R$ 2.009.864,39 (dois milhões, nove mil, oitocentos 
e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos); VIGÊNCIA: da data 
de assinatura até 31 de dezembro de 2022. INÍCIO: a partir da ordem 
de serviço.

ADM
Realce


