ANO II Nº 76

SUMÁRIO
ATOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ATOS DA SECRETARIA DE
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BURITI DO TOCANTINS-TO, SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2018
modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 006/2018, TÉCNICA E PREÇOS,
tendo como objeto a contratação de serviços técnicos especializados de
consultoria em administração tributária visando a recuperação de créditos do
extinto FUNDEF que deixaram de ser repassados ao Município em face da
ilegal fixação do Valor Mínimo Anual por Aluno, em período integral ou
1
parcial, conforme se enquadre este Município como credor, conforme consta
do edital e seus anexos.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins – TO, torna público que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura:
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, Tipo: EMPREITADA GLOBAL, às
09:00 do dia 15 de agosto de 2018, tendo como objeto Contratação de empresa
para empreitada global para realização de construção do pátio coberto da
escola municipal de Buriti do Tocantins, conforme consta do edital e seus
anexos.
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018, Tipo: EMPREITADA GLOBAL, às
07:40 do dia 15 de agosto de 2018, tendo como objeto Contratação de empresa
para empreitada global para realização de serviços de reformas em unidades
habitacionais nesta municipalidade, conforme consta do edital e seus anexos.
O edital está disponível para consulta e retida no Prédio Sede da Prefeitura
Municipal de Buriti do Tocantins, na sala de licitações no horário das 08:00 as
12:00, ou pelo telefone (63) 3459-1285.
Buriti do Tocantins – TO, 25 de julho de 2018.
AMÉRICO DOS REIS BORGES
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018
O Município de Buriti do Tocantins - TO, torna público aos interessados que
realizará no dia 30 de agosto de 2018, às 08:00h, a abertura da licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 005/2018, TÉCNICA E PREÇOS,
tendo como objeto a contratação de serviços técnicos especializados de
consultoria visando o estudo, levantamento e propositura de demandas
judiciais e/ou administrativas visando a redução das despesas correntes e
recuperação de créditos provenientes da relação de consumo de energia elétrica
pelo Município, incremento da receita tributária da Contribuição de Iluminação
Pública, conforme consta do edital e seus anexos.
O edital e seus anexos estão disponíveis na Prefeitura Municipal. Maiores
informações através do telefone (63) 3459-1285, durante o horário de
expediente, das 08:00 às 12:00 horas.
Buriti do Tocantins – TO, 25 de julho de 2018.
AMÉRICO DOS REIS BORGES
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018
O Município de Buriti do Tocantins - TO, torna público aos interessados que
realizará no dia 30 de agosto de 2018, às 09:00h, a abertura da licitação na

O edital e seus anexos estão disponíveis na Prefeitura Municipal. Maiores
informações através do telefone (63) 3459-1285, durante o horário de
expediente, das 08:00 às 12:00 horas.
Buriti do Tocantins – TO, 25 de julho de 2018.
AMÉRICO DOS REIS BORGES
Prefeito Municipal
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