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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

O Município de Bom Jesus do Tocantins/TO; através de sua 
Pregoeira designada pelo decreto nº 020/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação 
na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por 
item, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 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 do ramo por menor 

preço por item visando a aquisição futura e parcelada de 
materiais de limpeza, higiene e de consumo diverso para 
atender as demandas da prefeitura municipal, fundo de 
saúde, fundo de assistência social, e fundo de educação de 
Bom Jesus do Tocantins/TO.  
Modalidade e Número: Pregão Presencial n° 005/2020.  
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 

indireta, para registro de preços. 
Abertura: 05 de junho de 2020 às 10h (dez horas) horário 

local. 
 
Os interessados poderão ler na integra e ter acesso ao edital 
e seus anexos, e obter quaisquer informações pessoalmente 
através do Departamento de Licitações, de Segunda à Sexta 
Feira, das 07h (sete horas) às 13h (treze horas), no endereço 
supra indicado, pelo telefone (63) 3483-1172, e ainda no e-
mail: licitacao@bomjesus.to.gov.br. O Edital estará disponivel 
no site: www.bomjesus.to.gov.br. 
 

Bom Jesus do Tocantins/TO; 25 de maio de 2020. 
 

Renata Silva Lima 

Pregoeira 
 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

O Município de Bom Jesus do Tocantins/TO; através de sua 
Pregoeira designada pelo decreto nº 020/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação 
na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por 
item, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 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 do ramo por menor 

preço por item visando a prestação de serviços funerários 
para atender as demandas do fundo municipal de assistência 
social de Bom Jesus do Tocantins/TO.  
Modalidade e Número: Pregão Presencial n° 001/2020.  
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 

indireta, para registro de preços. 
Abertura: 05 de junho de 2020 às 09h (nove horas) horário 

local. 
 
Os interessados poderão ler na integra e ter acesso ao edital 

e seus anexos, e obter quaisquer informações pessoalmente 

através do Departamento de Licitações, de Segunda à Sexta 

Feira, das 07h (sete horas) às 13h (treze horas), no endereço 

supra indicado, pelo telefone (63) 3483-1172, e ainda no e-

mail: licitacao@bomjesus.to.gov.br. O Edital estará disponivel 

no site: www.bomjesus.to.gov.br. 

 

Bom Jesus do Tocantins/TO; 25 de maio de 2020. 

 
Renata Silva Lima 

Pregoeira 
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