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AVISOS DE LICITAÇÃO 
 

O Município de Bom Jesus do Tocantins/TO, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitações nos 
termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, atendendo ainda a Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
alterações.  
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado 
de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos automotores deste Município em rede de 
estabelecimentos especializados e credenciados para a 
aquisição de peças, acessórios e para contratação de serviços 
de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação 
de sistema (software) de gerenciamento integrado, 
treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais 
equipamentos necessários à sua operação, relatórios 
gerenciais de controle das despesas de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos da frota Município de Bom 
Jesus do Tocantins/TO. Todas as transações devem ser 
operacionalizadas por meio de cartão magnético, micro 
processado ou tecnologia superior, individualizado por veículo, 
por intermédio de implantação e operação de Sistema 
Informatizado via WEB, próprio da contratada, por período de 
12 meses.  
Modalidade e Número: Pregão Presencial n° 004/2021.  
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta, para registro de preços. 
Abertura: 09 de abril de 2021 às 09h (nove horas) horário local. 
 
Objeto: Contratação de empresa visando a Locação de 
veículos para atender as demandas da prefeitura municipal de 
Bom Jesus do Tocantins/TO, conforme especificações 
constantes no anexo I do edital.  
Modalidade e Número: Pregão Presencial n° 005/2021.  
Tipo: Menor preço por item. 

 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 
Abertura: 09 de abril de 2021 às 10h (dez horas) horário local. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a 
aquisição de veículos com as seguintes especificações: tipo 
sedan, fabricação nacional, ano e modelo não inferior à 2021, 
04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor, não inferior a 70 cv (com 
qualquer um dos combustível), câmbio com 05 marchas à 
frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, ar 
quente, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, 
cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores 
externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do 
cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão 
mínimo aro r14, cd player, entre eixos com no mínimo 2.350 
mm, volume mínimo do porta malas de 430 litros e demais 
equipamentos exigidos pelo contran. emissões máximas de 
acordo com o programa de controle da poluição do ar por 
veículos automotores (proconve), cor branca,  para atender as 
demandas dos fundos de saúde e de assistência social de Bom 
Jesus do Tocantins/TO.  
Modalidade e Número: Pregão Presencial n° 006/2021.  
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 
Abertura: 09 de abril de 2021 às 11h (onze horas) horário 
local. 
 
Os interessados poderão ter acesso ao edital e seus anexos 
no site: www.bomjesus.to.gov.br. 
 
Bom Jesus do Tocantins/TO; 26 de março de 2021. 

 
 

Renato Lopes Vasconcelos 
Pregoeiro 
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