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REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO, através da
comissão permanente de licitação, torna público para
conhecimento dos interessados que a sessão publica da
Tomada de Preço 01/2020 agendada para o dia 07 de
maio de 2020 as 09h:00mim teve sua data adiada para
o dia 22 de maio de 2020 as 09h:00mim, em virtude
de RETIFICAÇÃO nas planilhas orçamentarias do
termo de referencia. Objeto: Visando a contratação de
empresa especializada para execução de serviços de
pavimentação e drenagem superficial no perímetro
urbano de Palmeirante/TO, objeto do contrato de
repasse
nº
878636/2018/MCIDADES/CAIXA,
celebrado entre o Governo Federal por intermédio do
Ministério das Cidades. Para retirada do edital, na sala
do Departemento de licitações da Prefeirura Municipal
com sede na, Rua 7 de Setembro, S/Nº, centro,
Palmeirante, no site: 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, 06
de maio de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2020
A Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO, torna
público a quem possa interessar, através do pregoeiro e
equipe de apoio, no uso das atribuições legais,
considerando haver cumprido todas as exigências do
procedimento de licitação cujo objeto é: Formalização
de registro de preço para aquisição de aparelhos de ar
condicionados destinado ao atendimento das
necessidades da Prefeitura Municipal de Palmeirante e
do Fundo Municipal de Educação de Palmeirante 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:
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME inscrita no
CNPJ: 30.313.649/0001-23, por ter apresentado
proposta mais vantajosa para a Administração. Para
maiores informações pelo site do portal da
transparência: www.palmeirante.to.gov.br telefones
(63) 3493-1276. Palmeirante/TO, 06 de maio de 2020.

CHARLES DIAS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CHARLES DIAS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 07/2020
A Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO, torna
público a quem possa interessar, através do pregoeiro e
equipe de apoio, no uso das atribuições legais,
considerando haver cumprido todas as exigências do
procedimento de licitação cujo objeto é: Visando a
contratação de empresa especializada na prestação de
serviços mecânicos básico, em atendimento as
necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos
Municipais de Palmeirante 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: ROBLEDO ABREU MOTA – ME,
CNPJ: 14.241.602/0001-45, por ter apresentado
proposta mais vantajosa para a Administração. Para
maiores informações pelo site do portal da
transparência:
www.palmeirante.to.gov.br
OU
telefone (63) 3493-1276. Palmeirante/TO, 06 de maio
de 2020.
CHARLES DIAS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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