
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 

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

Chaves Públicas Brasileiras – ICP. 

 

 

 
 

 
 
PORTARIA Nº.  119/2022 DE 15 DE AGOSTO DE 2022. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS – Paulo Hernandes 
Moura Lima, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei. 

 
Art. lº.– Deslocar-se a cidade de Palmas/TO – 

Paulo Hernandes Moura Lima, Prefeito, lotado no Gabinete 
do Prefeito, nos dias 15 e 16 de agosto de 2022, visita a 
Assembleia Legislativa, AGETO,  

                         
Art. 2º. – Fica autorizado o pagamento de 1 e ½ 

(uma e meia) diária no valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos 
reais).   Totalizando R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

 
Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 
                 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

DE BOM JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 15 do mês de agosto do ano de 2022. 

  
Paulo Hernandes Moura Lima 

Prefeito Municipal 
 
 

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.  
 
Pregão Presencial n° 006/2022 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a 
aquisição de combustíveis para os veículos da frota da 
prefeitura municipal, fundo de saúde, fundo de educação e  
 
 

 
cultura e fundo de assistência social de Bom Jesus do 
Tocantins. 
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 
Abertura: 26/08/2022 (vinte e seis de agosto de dois mil e 
vinte e dois) às 09h (nove horas). 
 
Pregão Presencial n° 007/2022 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a 
locação de veículos para atender as demandas da prefeitura 
de Bom Jesus do Tocantins, conforme especificações no 
termo de referência, anexo I do edital convocatório. 
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 
Abertura: 26/08/2022 (vinte e seis de agosto de dois mil e 
vinte e dois) às 11h (onze horas). 
 
Os interessados poderão ter acesso ao edital e seus anexos 
no site: www.bomjesus.to.gov.br. 
 
Bom Jesus do Tocantins/TO, 16 de agosto de 2022. 

 
Renato Lopes Vasconcelos 

Pregoeiro 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
 

O Município de Bom Jesus do Tocantins/TO, por meio do 
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.  
 
Pregão Presencial n° 002/2022 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a 
contratação de serviços médicos especializados em ortopedia 
e psiquiatria, em atendimento as demandas do fundo municipal 
de saúde de Bom Jesus do Tocantins. 
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 
Abertura: 26/08/2022 (vinte e seis de agosto de dois mil e 
vinte e dois) às 12h (doze horas). 
 
Os interessados poderão ter acesso ao edital e seus anexos 
no site: www.bomjesus.to.gov.br. 
 
Bom Jesus do Tocantins/TO, 16 de agosto de 2022. 

 
Renato Lopes Vasconcelos 

Pregoeiro 
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