
ESTADO DO TOCANTINS
Município de Gurupi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATO NSQ34/2015 - Processos Administrativos n2 481/482/483/Z015.

PREGÃO PRESENCIAL N? 013/2015.

GURUPI
Fazendo uma cidade moderna para você.

Folhas

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA ÁREA DE
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ
EIRELLI-ME.

a) CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI - TO, inscrita no CNPJ n^

17.590.843/0001-98, com sede na Av. António Nunes da Silva, n^ 2195, Parque das Acácias, Gurupi -TO,

CEP: 77.425-500, representado neste ato por seu titular, Secretário o Sr. Gerson José de Oliveira,

brasileiro, casado, veterinário, portador da Carteira de Identidade RG ns 1.496.030 SSP-GO e CPF ne

387.347.881-15, residente e domiciliado na Rua 10, n9. 55, Parque Primavera, CEP: 77.413-100, Fone:

(63) 8111-1011, GurupÍ/TO.

b) CONTRATADA: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EIRELLI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ N921.668.414/OQ01-63,lnscrição Estadual n^ 10.625,458-8, com sede na Rua Argentina, ^791,

casa 02, Boa Vista, Anápolis/GO, CEP: 75075-200, Fone:(62)3318-9395, e-mail:

comercial.pianco@hotmail.com, CEP: 75.075-200, neste ato representada pelo seru procurador o Sr.

Wemerson Garcia Rabelo, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do documento de identidade RG

ne 4.754.034 DGPC/GO, inscrito no CPF n9019.359.891-46, residente e domiciliado Rua G7, Qd. 07,

Lt.100, Cidade Jardim, Anápolis-GO, e-mail:comercial.peanco@hotmail.com, telefone (62) 9990-2808.

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do Pregão Presencial n2013/2015, na forma da Lei n^ 10.520/02,

e, subsidiariamente, pela Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1.993, e ato de ratificação da Secretária Municipal de

Infraestrutura, conforme Termo de Homologação de 14/05/2015, tudo constante nos Processos

Administrativos n9 481/482/483/2015, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Instrumento e a aquisição de materiais de consumo na área de manutenção de

sinalização vertical, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste instrumento, no

Termo de Referência-Anexo l do Edital.

2.1.1. Para que sejam confeccionadas placas de trânsito e demais serviços, atendendo às necessidades da

Superintendência Municipal de Trânsito de Gurupi para o ano de 2015.

2.2. Da quantidade e das especificações do objeto:

ITEM

02.

OBJETO/MATERIAL
(Especificações Técnicas)

Cantoneira serralheiro %

UNID

UNID

QTD

100

MARCA
ORIGEM

GERDAU

EM PRESA VENCEDORA

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

MENOR
LANCE

UNITÁRIO

RS 36,00

VALOR TOTAL
DO LANCE

\S 3.600,00
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03.

04.

05.

07.

08.

09.

11.

14.

15.

16.

17.

Chapa de ferro 18 2000mm x
lOOOmm

Chapa de Ferro 18 60 x 60

Chapa de Ferro 18 90 x 50

Disco de corte 12 polegadas

Eletrodo 2,5 mm

Micro esferas tipo drop on saco 20

kg

Suporte de ferro (Tubo) 3m para

placas, com base de fixação e
tampa, 50mm na chapa 14

Vinil Refletivo Grau Técnico Cor
amarelo

Vinil refletivo grau técnico cor
aranca

Vinil Refletivo Grau Técnico Cor

preta

Vinil Refletivo Grau Técnico Cor

vermelha

UNID

UNID

UNID

UNID

KG

UNID

UNID

MT

MT

MT

MT

50

500

500

50

50

200

1000

50

170

150

200

G2 SINAL

G2 SINAL

G2 SINAL

TELSTAR

GERDAU

VIMASTER

G2 SINAL

AVERY

AVERY

AVERY

AVERY

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E

DISTRIBUIDORA
PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E

DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

COMERCIAL E

DISTRIBUIDORA

PIANCÓ EIRELLI-ME

R$ 120,00

R$ 27,40

R$ 40,00

RS 15,50

RS 16,50

R$ 165,00

R$ 70,00

RS 55,00

R$ 55,00

R$ 55,00

RS 55,00

R$ 6.000,00

R$ 13.700,00

R$ 20.000,00

RS 775,00

RS 825,00

RS 33.000,00

RS 70.000,00

RS 2.750,00

RS 9.350,00

RS 8.250,00

R$ 11.000,00

Perfazendo o seu valor total de R$ 179.250,00 {Cento e setenta e nove mil duzentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

3.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos deste
Instrumento Contratual, do Termo de Referência e do Instrumento Convocatório.

3.2. A Contratada deverá ainda aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários à execução do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial deste Contrato,
sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de aditamento contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DA FORMA, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES, DA FISCALIZAÇÃO PARA O

FORNECIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO

4.1. Os materiais deverão ser fornecido conforme este termo de referência sendo observadas as exigências e
informações do servidor municipal responsável, o disposto nas cláusulas contratuais, após a assinatura do
Instrumento Contratual.

4.2. Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de OS(cinco) dias após a assinatura do Instrumento
Contratual, podendo, este prazo, ser prorrogado por igual período, desde que analisadas e aceitas as razões cjo
pedido de prorrogação pela Administração.

4.3. A contratada responsabilizar-se-á, às suas expensas, pelo fornecimento, transporte e entrega dos materiais
sem nenhum custo oneroso para Contratante em relação ao fornecimento do objeto, no Departame
Municipal de Trânsito e Segurança situado na Rua l esquina com a Lateral, Setor União V Gurupi, conforme
necessidade, telefone: (63) 3315-0079.
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4.4. A contratada ficará obrigada a trocar/substituir, reparar/corrigir, pelo prazo de até OS(cinco) dias, às suas
expensas os materiais caso venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato não importará
sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

4.5. Independentemente da aceitação, a Licitante vencedora garantirá a qualidade dos materiais fornecidos,
obrigando-se a repor e/ou corrigir, às suas expensas os defeitos, falhas, irregularidades caso ocorram em
desacordo ao apresentado na proposta.

4.6. A contratada deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a
mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do
servidor municipal responsável, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestará o fornecimento do
objeto.

4.6.1. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

4.6.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente
atendidas pela Contratada sem ónus para a Contratante.

4.7. DA GARANTIA DOS PRODUTOS

4.7.1. Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado de
conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações da nota de
empenho.

4.7.2. Os materiais ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se
o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIM da Lei n? 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor},

4.7.3. Fornecer a garantia mínima de 12 (doze) meses, prevalecendo a garantia de fábrica caso esta se apresente
maior do que 12 (doze) meses, sem ónus adicionais para o contratante;

4.8. À Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as
especificações e as cláusulas contratuais.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado após a entrega do referido material e tão logo emitida nota
fiscal e que a mesma seja atestada pela Departamento Municipal de Trânsito e Segurança.

5.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será até o IO5 (décimo) dia útil do mês subsequente, desde
que não haja fator impeditivo provocado pela licitante vencedora.

5.3. O valor total do presente Contrato é de R$ 179.250,00 (Cento e setenta e nove mil duzentos e cinquenta
reais).

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer^
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá se
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. O prazo de vigência do Instrumento Contratual a ser firmado será a partir da data de sua assinatura até o total
adimplemento do objeto e garantia dos materiais fornecidos.
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6.2. Fica como o responsável pelo recebimento do Produto e fiscalização do Contrato o Diretor da
Superintendência Municipal de Trânsito o Sr. David Henrique Garcia, Telefone para contato: (63) 3315-0076,
0079, e-mail: davidhgarcia3@hotmail.com

CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO E DOS RECURSOS

7.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta Licitação correrá à conta dos recursos específicos
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gurupi - Secretaria Municipal de Infraestrutura -
Departamento de Trânsito- DMT- Dotação Orçamentaria:
0003-PODER EXECUTIVO
1504-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

06.1250641.2010 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO {DMT}

3.3.90.30- MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO - 0010.00

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Contratante poderá sujeitar a Contratada às penalidades
seguintes:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de Gurupi,

pelo prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta
cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que
praticar quaisquer atos previstos no Art. 7^ da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002;

b) Declaração de inídoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para
tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será
proferido por autoridade competente, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

8.2. Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Contratada incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
incidentes, se destacados em documento fiscal.

8.3. Pela inexecucão total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.

8.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo
com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

8.5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

8.6. A CONTRATADA será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no
prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu
valor será deduzido das faturas remanescentes.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

9.1. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, ou bilateralmente, mas sempre atendida
a conveniência administrativa.

9.2. A critério da Contratante caberá à rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial,
precedido de processo administrativo com ampla defesa, no caso de falência da Contratada ou ainda quando
esta:
l - Não cumprir quaisquer de suas obrigações contratuais;
H- Transferir, a terceiros, ainda que em parte, as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS TRIBUTOS

10.1. É da inteira responsabilidade da Contratada os ónus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas
decorrentes deste Contrato.
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10.2. A Contratante, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja
obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

11.1, Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais no prazo máximo de 05(cinco) dias após a assinatura do Instrumento Contratual;
b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes),

entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento;

c) Fornecer a garantia mínima de 12 (doze} meses, prevalecendo a garantia de fábrica caso esta se apresente
maior do que 12 (doze) meses, sem ónus adicionais para o contratante;

d) Trocar/substituir, reparar/corrigir, pelo prazo de até 05(cinco) dias, os materiais caso venham a ser
recusadas no ato de recebimento;

e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e supressões que se
fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei n5 8.666/93;

f) Assumir os ónus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;

g) Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
h) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos produtos adquiridos pelo contratante sem

prévia autorização;
i) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e

irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor
municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do contrato e atestar o
recebimento do objeto;

j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão
de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominacSes ou penalidades legais a que estiver sujeita;

k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

I) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à
realização do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial do Contrato, sempre precedido de
justificativa e formalizado através de termo de aditamento contratual;

m) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII,
da Lei 8.666/93,

11.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da Contratante:

a) Exercer a fiscalização dos materiais entregues, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao
atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos
prazos e condições estabelecidas no contrato;

c) Efetuar o pagamento dos materiais entregues nas condições estabelecidas;
d) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as respectivas especificações. /
e) O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução do contra

ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se
verificar vícios ou defeitos.

f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumpriment

do Contrato;
h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos d

sua responsabilidade;
i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento,
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As quantidades dos itens apresentados serão solicitados conforme necessidades desta Secretaria; desta
forma, não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de haver acréscimo ou
supressão nas quantidades dos materiais, o preço dos mesmos permanecerá inalterado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes nas Leis ne!0.520/02 e
n5g.666/93, Edital do Pregão Presencial n2013/2015 e Processos Administrativos ns 481/482/483/2015.

13.2. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de
Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.3. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 2015.

Gerson Josfé de Oliveira /
Secretário Municipal de Infraestrutura

Contratante

Comercial e Distribuidora Piancó Eirelli-ME
Wemerson Garcia Rabelo

Contratada

Testemunhas:

_CPF:

CPF
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PUBLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS
CAMARÁ MUNICIPAL DE GUARAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO O PROCESSO LICITADO DE NQ 005/2014, Pregão
Presencial de n°. 003/2014. conforme a Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002 e Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo como
objetivo a Aquisição de combustíveis - gasolina comum, Óleo diesel,
(entrega parcelada), para o atendimento dos Programas/C R AS/SERVI Ç O
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinado para
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAGOMINA-TO.
Aempresa vencedora: THAWAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA,
CNPJ: 04.519.962/0001-02, no valor de R$ 14.568,00 (Catorze mil e
quinhentos e sessenta e oito reais).

Aragominas - TO, 08 de Junho de 2015.

MARIAAPARECIDA BRITO ÁGUIA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Aragominas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS

PREGÃO PRESENCIAL - PM - CTO - 011/2015

M O MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS, torna público que
"rá realizar PREGÃO PRESENCIAL - PM - CTO - 011/2015, "MENOR
PREÇO POR ITEM" com abertura prevista para o dia 08/07/2015 ás
07hOOminh, Objeíivando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de
Equipamentos de Som e Materiais Esportivos, destinado ao programa
"Viva Saúde" destinado ao treinamento funcional, Solicitado pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de acordo com as especificações
e quantidades constantes do edital. Mais informações (63) 3476-7003.

Colinas do Tocantins - TO, 18 de Junho de 2015.

Nara David Alves Vaz
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 062/2015
Contratante: MUNICÍPIO DE COLMÉIA-TO.
Contratada: CONSTRUTORA BRASIL SELETA LTDA.
Dotação orçamentaria: 27.813.0108.1.084;
Elemento de despesa: 44.90.51.00;
Data da Assinatura: 29/05/2015;
Vigência: 29/09/2015.

Í
lor: R$ 245.348,84 (duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos e
arenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia
para Construção do Parque Ecológico do Município de Colmeia - TO.
Signatários: Pedro Clésio Ribeiro - Prefeito Municipal.
João Alves de Oliveira - Representante da contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERÉ

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dueré-TO, CNPJ 01.351-667/0001-00,
torna público que requereu ao Instituto Natureza do Tocantins -
NATURATINS, Autorização Ambiental - AÃ para atividade de Lazer e
Turismo - Praia, corn endereço completo na Lote 09 Consoante do
Loteamento Dueré. O empreendimento se enquadra na Resolução
COEMA-TO n° 007/2005, que dispõe sobre Licenc. Ambiental desta
atividade e não se enquadra na Resolução do CONAMA n° 001/86.

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial n" 017/2015 - Tipo: Menor Preço por Lote
Objeto: Serviços de Lanternagem e pintura com aquisição de peças para
Caminhão Mercedes 1113.
Data: 06/07/2015 às 09:00 horas
Local: Prefeitura Municipal de Dueré/TO
Nota: Outras informações e o edital completo poderão ser obtidos junto
ao Pregoeiro Oficial, à Rua Pinheiro Sarros, 221, fone: (63) 3358-1140.

Gengiskan José de Alencar
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO i r
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/20fá?_

Folhas

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ-TO
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Número: 001/2015
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais
Discriminação do Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviço de retransmissão sendo especifico para canal de televisão dos
atos praticados pelo poder Legislativo Municipal durante o período de
julho a dezembro de 2015
Tipo: Menor preço por item
Processo N°: 001/2015
Data de Abertura: 01/07/2015.
Horário: 09:00 (horas)
Local da Abertura: Prédio da Câmara Municipal de Guaraf
Legislação: Lei n°. 8.666/93 e a Lei 10.520/2.002 e suas alterações.
OBS: Maiores informações, favor entrar em contato com a CPL, por meio
do telefone: (063) 3424-1399.
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ - TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

EXTRATO DE CONTRATO - TP 004/2015
REPUBLICAÇAO

Processo n° 1633/2015. - Contrato n° 038/15. Partes: Secretaria
Municipal de Saúde de Gurupi - TO e VÉRTICE CONSTRUTORA EIRELI
- EPP, CNPJ n° 14.630.622/0001-08. OBJETO: Contratação da empresa
acima qualificada para execução da obra de construção do CENTRO
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS ad III no município de Gurupi-TO.
Assinatura: 19/06/2015. Valor: R$ 1.205.762,18 (Um milhão duzentos e
cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos). Prazo
de Execução: 08 (oito) meses após a Ordem de Serviços.

Sueli Santos S. Aguiar
Secretária de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO - Processos n° 481/482/483/2015- Pregão Presencial n°
013/2015
Contrato n° 034/2015. Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Comercial e Distribuidora Piancó Eirelli-ME, CNPJ N° 21.668.414/0001-63,
referente ao Pregão Presencial n° 013/2015. OBJETO: Aquisição de
materiais de consumo na área de manutenção de sinalização vertical. Valor
de RS 179.250,00 (Cento e setenta e nove mil duzentos e cinquenta reais).
Vigência: a partir da data de sua assinatura até o total adimplemento do
objeto e garantia dos materiais fornecidos. Data de Assinatura: 18/05/2015.
Secretário Municipal de Infraestrutura - Gerson José de Oliveira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO - Processos n° 481/482/483/2015- Pregão Presencial n°
013/2015
Contrato n° 035/2015. Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Setas
Comunicação Visual e Serviços Ltda-EPP, CNPJ N" 01.442.261/0001-24,
referente ao Pregão Presencial n° 013/2015. OBJETO: Aquisição de
materiais de consumo na área de manutenção de sinalização vertical. Valor
de R$ 499.900,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos reais}.
Vigência: a partir da data de sua assinatura até o total adimplemento do
objeto e garantia dos materiais fornecidos. Data de Assinatura: 18/05/2015.
Secretário Municipal de Infraestrutura - Gerson José de Oliveira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2015

O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-TO, torna público que fará realizar
no dia 02 DO MÊS DE JULHO DE 2015 às 9:30 horas, na sala de reunião
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada â Rua Joaquim
Vaqueiro, S/N°, Centro - Ipueiras/TO, nesta cidade, licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO MENSAL POR ITEM,
visando REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA
FÍSICA EM GERAL PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO
MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO !.

O edital deverá ser retirado junto à Comissão Permanente
de Licitação das 8:00 às 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Mais
informação através do fone: Oxx63 3536-1075.

Ipueiras-TO, 19 de Junho de 2015.

Gleveson Yzaltiney Ramos dos Santos
Presidente da Comissão de Licitação


