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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2020
A Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO, torna
público a quem possa interessar, através do
pregoeiro e equipe de apoio designado pela portaria
nº 170 de 26/11/2019, no uso das atribuições legais,
considerando haver cumprido todas as exigências do
procedimento de licitação cujo objeto é: Registro de
Preço objetivando á Contratação de empresa para
futuro fornecimento de material de expediente, em
atendimento as necessidades das Secretarias
Municipais junto a Prefeitura deste Município de
Palmeirante – TO no exercício de 2020, com base no
inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93,
resolve: Homologar e Adjudicar o objeto licitado em
favor a empresa: DISTRIBUIDORA LAVOR DE
ULTILIDADES
DOMESTICA
LTDA,
CNPJ:
31.170.141/0001-86, por ter apresentado proposta
mais vantajosa para a Administração. Toda
documentação se encontra autuada no processo e
estão à disposição dos interessados no portal da
transparência pelo site www.palmeirante.to.gov.br
para maiores informações pelos telefones (63) 34931276. Palmeirante, 06 de abril de 2020.
CHARLES DIAS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Palmeirante/TO,
torna público a quem possa interessar, através do
pregoeiro e equipe de apoio designado pela portaria
nº 170 de 26/11/2019, no uso das atribuições legais,
considerando haver cumprido todas as exigências do
procedimento de licitação cujo objeto é: Registro de
Preço
Visando á contratação de empresa
especializada para fornecimento de material de
expediente e pedagógico em geral destinado a
atender as necessidades de manutenção das ações
em saúde através do Fundo Municipal de Saúde
deste Município de Palmeirante – TO no exercício de
2020, com base no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal
nº 8.666/93, resolve: Homologar e Adjudicar o objeto
licitado em favor a empresa: DISTRIBUIDORA
LAVOR DE ULTILIDADES DOMESTICA LTDA,
CNPJ: 31.170.141/0001-86, por ter apresentado
proposta mais vantajosa para a Administração. Toda
documentação se encontra autuada no processo e
estão à disposição dos interessados no portal da
transparência pelo site www.palmeirante.to.gov.br
para maiores informações pelos telefones (63) 34931276. Palmeirante, 06 de abril de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2020
O Fundo Municipal de Educação de Palmeirante/TO,
torna público a quem possa interessar, através do
pregoeiro e equipe de apoio designado pela portaria
nº 170 de 26/11/2019, no uso das atribuições legais,
considerando haver cumprido todas as exigências do
procedimento de licitação cujo objeto é: Registro de
Preço objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de material de
expediente e pedagógico em geral destinado a
atender as necessidades de manutenção as
atividades ensino fundamental e do Fundo Municipal
de Educação deste Município de Palmeirante – TO
no exercício de 2020, com base no inc. VI, do art. 43,
da Lei Federal nº 8.666/93, resolve: Homologar e
Adjudicar o objeto licitado em favor a empresa:
DISTRIBUIDORA
LAVOR
DE
ULTILIDADES
DOMESTICA LTDA, CNPJ: 31.170.141/0001-86, por
ter apresentado proposta mais vantajosa para a
Administração. Toda documentação se encontra
autuada no processo e estão à disposição dos
interessados no portal da transparência pelo site
www.palmeirante.to.gov.br
para
maiores
informações pelos telefones (63) 3493-1276.
Palmeirante, 06 de abril de 2020.
JANE ARAÚJO DO REGO
GESTORA DO FME
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PEÇO
02/2020
Pregão Presencial :nº 04/2020
Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde de
Palmeirante/TO,
CNPJ:
12.292.443/0001-82,
Fornecedor Registrado: Distribuidora Ômega LTDA –
ME, CNPJ: 11.187.037/0001 - 97, 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. Vigência: 12 meses,
contados a partir da data da publicação do presente
extrato. Valor total registrado: R$ 5.369.947,16 (cinco
milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos
e quarenta e sete reais e dezesseis centavos),
Palmeirante, 06/04/2020.
DULCILEYA BENTO DA NOBREGA
GESTORA FMS
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2020
O Fundo Municipal de Educação de Palmeirante/TO,
torna público a quem possa interessar, através do
pregoeiro e equipe de apoio designado pela portaria
nº 170 de 26/11/2019, no uso das atribuições legais,
considerando haver cumprido todas as exigências do
procedimento de licitação cujo objeto é: Registro de
Preço objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de material de
expediente e pedagógico em geral destinado a
atender as necessidades de manutenção as
atividades ensino fundamental e do Fundo Municipal
de Educação deste Município de Palmeirante – TO
no exercício de 2020, com base no inc. VI, do art. 43,
da Lei Federal nº 8.666/93, resolve: Homologar e
Adjudicar o objeto licitado em favor a empresa:
DISTRIBUIDORA
LAVOR
DE
ULTILIDADES
DOMESTICA LTDA, CNPJ: 31.170.141/0001-86, por
ter apresentado proposta mais vantajosa para a
Administração. Toda documentação se encontra
autuada no processo e estão à disposição dos
interessados no portal da transparência pelo site
www.palmeirante.to.gov.br
para
maiores
informações pelos telefones (63) 3493-1276.
Palmeirante, 06 de abril de 2020.
JANE ARAÚJO DO REGO
GESTORA DO FME
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PEÇO
03/2020
Pregão Presencial :nº 05/2020
Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde de
Palmeirante/TO,
CNPJ:
12.292.443/0001-82,
Fornecedor Registrado: Distribuidora Ômega LTDA –
ME, CNPJ: 11.187.037/0001 - 97, 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.
Vigência: 12 meses contados a partir da data da
publicação do presente extrato. Percentual
registrado: 6% (seis porcentos de desconto sobre os
medicamentos da Tabela Unitex 2020, Palmeirante,
06/04/2020.
DULCILEYA BENTO DA NOBREGA
GESTORA FMS
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