
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 

2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras – ICP. 

 

 

 
 

 
 

AVISO 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 pessoa jurídica visando a locação de 
veículos para atender as necessidades da administração 
municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO. 
Modalidade e Número: Pregão Presencial n° 009/2021.  
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 
Abertura: 12 de julho de 2021 às 08h (oito 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, 28 de junho de 2021. 
 

Renato Lopes Vasconcelos 
Pregoeiro 

 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

O Fundo Municipal de Saúde, 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 para realizar 
ultrassonografias em atendimento as demandas do fundo 
municipal de saúde de Bom Jesus do Tocantins/TO. 
Modalidade e Número: Pregão Presencial n° 002/2021.  

 
Tipo: Menor preço por item. 
 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 
Abertura: 12 de julho de 2021 às 10h (dez horas) horário local. 
 
Os interessados poderão ter acesso ao edital pelo site 
www.bomjesus.to.gov.br. Maiores informações poderão ser 
dadas pelo telefone: (63) 3483-1172, de segunda a sexta feira 
no horário de expediente externo de 07h (sete horas) às 13h 
(treze horas), ou ainda pelo e-mail: 
licitacao@bomjesus.to.gov.br. 
 
 
Bom Jesus do Tocantins/TO, 28 de junho de 2021. 

 
Renato Lopes Vasconcelos 

Pregoeiro 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Contrato nº. 008/2021. 
 
Contratante: Fundo Municipal de Educação de Bom Jesus do 
Tocantins/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 31.466.854/0001-91, com sede na Avenida 
Tocantins, s/n, centro, Bom Jesus do Tocantins, Estado do 
Tocantins.  
Contratada: Construtora Jalapão do TO Ltda. – EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a forma de 
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
33.891.147/0001-78, com sede na Rua Getúlio Vargas, n° 
2019, centro, Pedro Afonso, Estado de Tocantins. 
Objeto: Contratação de empresa do ramo para realizar a 
reforma da escola municipal Santa Luzia localizada na zona 
rural de Bom Jesus do Tocantins/TO. 
Valor: R$ 97.548,60 (noventa e sete mil, quinhentos e 
quarenta e oito reais e sessenta centavos). 
Vigência: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de 
assinatura da ordem de serviços. 
 
Data de assinatura: 29 de junho de 2021. 
 
Signatários: Itamar Lopes Batista Lima, Gestora, Contratante 
e José Carlos Pereira Gonçalves, Sócio Administrador, 
Contratado. 

 


		2021-06-29T17:43:47-0300
	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS:37420775000126




