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Secretaria de Compras e Licitação

EXTRATO DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO PÚBLICA

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL

Acham-se abertas as seguintes 
Licitações NA MODALIDADE 
DE PREGÃO PRESENCIAL, 
que ocorrerão no Município de 
Centenário:

1) Nº 038/2015 - objeto: Prestação 
de serviços de Educador Físico, 
para atuar junto ao Fundo 
Municipal de Saúde, programa 
NASF (Núcleo de Apoio a Saúde 
da Família) com carga horária de 
20 horas semanais.

2) Nº 035/2015 - objeto: Aquisição 
de Bancos de Concreto, destinados 
para a Praça da Bíblia, Praça da 
Juventude, objetivando melhor 
comodidade aos usuários que ali 
passeia.

3) Nº 049/2015 - objeto: sistema 
registro de preço para aquisição de 
material de expediente e escritório 
em geral

4) nº 052/2015 - objeto: prestação 

de serviços de enfermagem para 
atuar junto ao fundo municipal de 
saúde, programa saúde da família, 
com carga horária de 40 horas. (2 
vagas)

5) Nº 053/2015 - objeto: serviços 
de assessoria na elaboração de 
cardápio da merenda escolar 
das escolas da rede municipal, 
acompanhamento do conselho do 
fundeb, conselho de alimentação 
escolar, capacitação para as 
merendeiras e conselho municipal 
de educação deste município, em 
cumprimento a legislação junto ao 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
(MEC) E FUNDO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO (FNDE).

6) nº 001/2016 - Prestação de 
serviços de Manutenção Corretiva 
em Equipamentos de Informática 
e Componentes para atender 
as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Centenário/To, e 
ainda, dos Fundos Municipais de 
Saúde e de Assistência Social.

7) nº 002/2016 - Sistema de 
registro de preço para contratação 
de Empresa especializada em 
implantação e prestação de 
serviços de locação de Softwares 
que atendam legislação específica, 
bem como as conversões dos 
dados existentes no município, 
o treinamento de todos os 
funcionários na utilização dos 
sistemas locados e o suporte e 
manutenção destes sistemas.

8) nº 003/2016 - Prestação de 
serviços profissionais na área 

de advocacia, na elaboração 
de petições iniciais, defesas e 
recursos judiciais, inclusive o 
acompanhamento dos processos 
administrativos internos da 
prefeitura e os tramites no Tribunal 
de Contas do Estados do Tocantins 
(TCE).

9) nº 004/2016 - Aquisição de 
fogos de artifícios para festividades 
e comemorações tradicionais do 
município de Centenário.

Serão observados os seguintes 
horários e datas:
Licitação 038/2015: às 09h00, do 
dia 18/01/2016;

Licitação 035/2015: às 09h30, do 
dia 18/01/2016;

Licitação 049/2015: às 10h00, do 
dia 18/01/2016;

Licitação 052/2015: às 10h30, do 
dia 18/01/2016;;

Licitação 053/2015: às 11h00, do 
dia 18/01/2016;

Licitação 001/2016: às 11h30, do 
dia 18/01/2016;

Licitação 002/2016: às 13h30, do 
dia 18/01/2016;

Licitação 003/2016: às 14h00, do 
dia 18/01/2016;

Licitação 004/2015: às 14h30, do 
dia 18/01/2016;

O edital será disponibilizado no 
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prédio da Prefeitura Municipal 
de Centenário/TO, situado à Av. 
Ulisses Guimarães, 390, centro, 
CEP 77.723-000, onde ocorrerá a 
sessão de licitação.

Maiores informações: tel. (63) 
3420-1119.

Centenário/TO, 05 de janeiro de 
2016.
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