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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, Estado 

do Tocantins, torna público para conhecimento de interessados, que fará licitação 
na modalidade 

Pregão Presencial Registro de Preço nº 009/2018, será realizada no dia 
13 de Agosto de 2018 ás 08:30 hs, Objeto: Registro de Preço para a contratação 
de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento, 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização 
de cartões magnéticos via WEB de abastecimento que permita a aquisição de 
combustíveis, através de uma rede de postos credenciados, para atender à frota 
própria de veículos Da Prefeitura Municipal de Lagoa do Tocantins. (SRP).

Pregão Presencial Registro de Preço nº 010/2018, será realizada no dia 
13 de Agosto de 2018 ás 09:00 hs, Objeto: Contratação de empresa operadora 
de sistema de cartões para manutenção preventiva e corretiva (mecânica em 
geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, 
filtro, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral) bem como o 
fornecimento de Pneus, peças e acessórios de reposição original ou similar de 
primeira linha e serviços de guincho e reboque, operada através da utilização de 
sistema via WEB próprio da contratada, compreendendo orçamento dos materiais 
e serviços especializados de manutenção através da rede de oficinas credenciadas 
pela contratada para atender à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Lagoa 
do Tocantins - TO, ou a serviço deste, no Sistema Registro de Preço (SRP).

Pregão Presencial Registro de Preço nº 010/2018, será realizada no 
dia 13 de Agosto de 2018 ás 09:30 hs, Objeto: Registro de Preço para eventual 
contratação de empresa na prestação de serviços de perfuração, aprofundamento 
e limpeza de poço artesiano para atender as necessidades do Município de Lagoa 
do Tocantins (SRP).

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA LAGOA DO 
TOCANTINS – TO, torna público para conhecimento de interessados, que fará 
licitação na modalidade.

Pregão Presencial Registro de Preço nº 007/2018, será realizada no 
13 de Agosto de 2018 ás 10:00 hs, Objeto: Registro de Preço para a contratação 
de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento, 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização 
de cartões magnéticos via WEB de abastecimento que permita a aquisição de 
combustíveis, através de uma rede de postos credenciados, para atender à frota 
própria de veículos do Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Tocantins. 
(SRP).

Pregão Presencial Registro de Preço nº 008/2018, será realizada no dia 
13 de Agosto de 2018 ás 10:30 hs, Objeto: Contratação de empresa operadora 
de sistema de cartões para manutenção preventiva e corretiva (mecânica em 
geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, 
filtro, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral) bem como o 
fornecimento de Pneus, peças e acessórios de reposição original ou similar de 
primeira linha e serviços de guincho e reboque, operada através da utilização 
de sistema via WEB próprio da contratada, compreendendo orçamento dos 
materiais e serviços especializados de manutenção através da rede de oficinas 
credenciadas pela contratada para atender à frota de veículos do Fundo Municipal 
de Educação da Lagoa do Tocantins - TO, ou a serviço deste, no Sistema Registro 
de Preço (SRP).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA LAGOA DO TOCANTINS 
– TO, torna público para conhecimento de interessados, que fará licitação na 
modalidade.

Pregão Presencial Registro de Preço nº 014/2018, será realizada no 
13 de Agosto de 2018 ás 11:00 hs, Objeto: Aquisição de veículo Pick-Up 4x4, 
Atendimento a Secretaria de Saúde, Conforme o termo de Referência. (SRP).

De acordo com as normas da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiária 
à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a pertinente à matéria 
do objetodesta licitação. O presente edital estará à disposição dos interessados 
na sede da prefeitura, nos horários das 08:00 as 11:00 hs.

Lagoa do Tocantins, Estado do Tocantins, 30 de julho de 2018.

LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA
Pregoeira Oficial
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