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AVISO DE LICITAÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Palmeirante, Estado do Tocantins, com sede na Rua Minelvino Lima de
Barros, s/n°, Centro, Palmeirante, inscrito no CNPJ: 12.292.443/0001 – 82, torna público que realizará na
sala do Departamento de Licitações da Prefeitura, procedimento de licitação na modalidade: Pregão
Presencial SRP 04/2020. Tipo: Meno Preço Por Item. Abertura da sessão: Dia 01 de Abril de 2020, as
07h:30min horas. Objeto: Registro de Preço para futura contratação de empresas especializadas para
fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares, odontológicos e laboratoriais em geral
destinados atender as necessidades de manutenção das ações em saúde através do Fundo Municipal de
Saúde deste Município de Palmeirante – TO, no exercício de 2020. Para retirada do edital, na sala do
Departemento
de
licitações,
atraves
do
site
do
portal
da
transparecia
https://www.palmeirante.to.gov.br/
ou
solicitações
através
do
e-mail:
licitacao@palmeirante.to.gov.br, para mais informações no fone: (63) 3493-1276. Palmeirante, 20 de
março de 2020.
DULCILEYA BENTO DA NOBREGA
GESTORA

AVISO DE LICITAÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Palmeirante, Estado do Tocantins, com sede na Rua Minelvino Lima de
Barros, s/n°, Centro, Palmeirante, inscrito no CNPJ: 12.292.443/0001 – 82, torna público que realizará na
sala do Departamento de Licitações da Prefeitura, procedimento de licitação na modalidade: Pregão
Presencial SRP 05/2020. Tipo: Meno Preço Por Item. Abertura da sessão: Dia 01 de Abril de 2020, as
10h:00min horas. Objeto: Registro de Preço para futura contratação de empresa especializada para
fornecimento de medicamentos solicitados por ordem judicial ou parecer Assistencial, os quais não
fazem parte da farmácia básica, por maior desconto sobre a TABELA UNITEX 2020, sendo que os
descontos serão sobre o preço unitário de cada medicamento destinado atender as necessidades de
manutenção das ações em saúde através do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Palmeirante
– TO no exercício de 2020.Para retirada do edital, na sala do Departemento de licitações, atraves do site
do portal da transparecia www.palmeirante.to.gov.br/ ou solicitações através do e-mail:
licitacao@palmeirante.to.gov.br, para mais informações no fone: (63) 3493-1276. Palmeirante, 20 de
março de 2020.
DULCILEYA BENTO DA NOBREGA
GESTORA
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