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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.  
 

Pregão Presencial n° 001/2022 
 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a 
locação de veículos e máquinas para atender as demandas 
das secretarias municipais da prefeitura de Bom Jesus do 
Tocantins. 
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 
Abertura: 17/05/2022 (dezessete de maio de dois mil e vinte 
e dois) às 07h (sete horas). 
 

Pregão Presencial n° 002/2022 
 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a 
aquisição futura e parcelada de materiais de limpeza, higiene, 
consumo diverso e utensílios para atender as demandas das 
secretarias municipais, fundo de saúde, fundo de educação e 
fundo de assistência social de Bom Jesus do Tocantins. 
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta, para registro de preços. 
Abertura: 17/05/2022 (dezessete de maio de dois mil e vinte 
e dois) às 08h (oito horas). 
 

Pregão Presencial n° 003/2022 
 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a 
aquisição de câmeras de segurança, incluindo montagem e 
manutenção, para atender as demandas da prefeitura 
municipal de Bom Jesus do Tocantins. 
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 

 
Abertura: 17/05/2022 (dezessete de maio de dois mil e vinte 
e dois) às 10h (dez horas). 
 

Pregão Presencial n° 004/2022 
 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a 
aquisição futura e parcelada de materiais de expedientes e 
materiais pedagógicos, para atender as demandas da 
prefeitura municipal, fundo de saúde, fundo de educação e 
fundo de assistência social de Bom Jesus do Tocantins. 
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta, para registro de preços. 
Abertura: 17/05/2022 (dezessete de maio 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, 05 de maio 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° 001/2022 
 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a 
contratação de serviços médicos como clinico geral e 
especializado em pediatria, 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: 17/05/2022 (dezessete de maio de dois mil e vinte 
e dois) às 12h30min (doze horas e trinta minutos). 
 
Os interessados poderão ter acesso ao edital e seus anexos 
no site: www.bomjesus.to.gov.br. 
 

Bom Jesus do Tocantins/TO, 05 de maio de 2022. 
 

Renato Lopes Vasconcelos 
Pregoeiro 
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