ANO III – PALMEIRANTE-TO, TERÇA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2020 – EDIÇÃO Nº 276
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2020

O Fundo Municipal de Assistência Social 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 especializada para fornecimento de
material de expediente e pedagógico em geral destinado a atender as necessidades de manutenção dos
Programas Sociais através do Fundo Municipal de Assistência Social 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.
VALMERINA CARLOS TAVARES
GESTORA DO FMAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020

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: Objetivando Contração de
empresa para prestação de serviço com Assessoramento técnico no desenvolvimento do Serviço de
Inspeção Municipal – SIM, acompanhamento nas indústrias de produtos de origem animal com as
informações referentes ao atendimento a normas e legislações, mobilizar os produtores e organizar as
cadeias produtivas e ainda assessorar as indústrias de origem animal, ligadas as organizações de produtos
com serviços de inspeção em outras esferas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de
Agricultura, junto á Prefeitura Municipal 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: E-TECH AGRO EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICO PARA AGRONEGÓCIO EIRELI
CNPJ: 14.241.602/0001-45, 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, 07 de abril de 2020.
CHARLES DIAS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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