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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO AO EDITAL DO

PREGÃO PRESENCIAL 032/2017

O Pregoeiro do município de Guaraí/TO, nomeado pelo Decreto 
Municipal n.º 1.123/2017, de 10/01/2017, COMUNICA o adiamento da 
data de abertura do Edital Pregão Presencial nº 032/2017, com data 
prevista para o dia 21/12/2017, cujo objeto é a contratação de empresa 
prestadora de serviços especializados de consultoria e assessoramento 
fiscal, para determinação e instituição de rotinas de procedimentos legais 
no âmbito do município. 

Em razão da ausencia do Pregoeiro na data previamente marcada, 
por motivos particulares e aceito pela Administração e, considerando o 
disposto no item 16.9 da Cláusula XVI do Edital que prevê o adiamento 
da abertura para o primeiro dia útil subsequente à data marcada, FICA 
DESIGNADA para a abertura do torneio licitatório o dia 22 de dezembro 
de 2017, às 10:30 horas.

Desde já cientizo à todas as empresas que retiraram o Edital, 
assim como faço publicação do referido ato no Diário Oficial para surtar 
os efeitos legais.

Guaraí/TO 20 de dezembro de 2017.

CLEUBE ROZA LIMA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO AO EDITAL DO

PREGÃO PRESENCIAL 034/2017

O Pregoeiro do município de Guaraí/TO, nomeado pelo Decreto 
Municipal n.º 1.123/2017, de 10/01/2017, COMUNICA o adiamento da data 
de abertura do Edital Pregão Presencial nº 034/2017, com data prevista 
para o dia 21/12/2017, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos 
de engenharia, para assessoria técnica, supervisão, elaboração, controle, 
fiscalização e acompanhamento das obras civis a serem executadas, direta 
e/ou indiretamente pela Prefeitura Municipal de Guaraí.

Em razão da ausencia do Pregoeiro na data previamente marcada, 
por motivos particulares e aceito pela Administração e, considerando o 
disposto no item 6 da Cláusula XIX do Edital que prevê o adiamento da 
abertura para o primeiro dia útil subsequente à data marcada e, que o 
primeiro dia útil já tem licitação previamente agendada, assim como nos 
dias 27, 28 e 29 do corrente mês, FICA DESIGNADA como única data 
disponível para a abertura do torneio licitatório o dia 26 de dezembro de 
2017, às 08:00 horas.

Desde já cientizo à todas as empresas que retiraram o Edital, 
assim como faço publicação do referido ato no Diário Oficial para surtar 
os efeitos legais.

Guaraí/TO 20 de dezembro de 2017.

CLEUBE ROZA LIMA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO AO EDITAL DO

PREGÃO PRESENCIAL 035/2017

O Pregoeiro do município de Guaraí/TO, nomeado pelo Decreto 
Municipal n.º 1.123/2017, de 10/01/2017, COMUNICA o adiamento da 
data de abertura do Edital Pregão Presencial nº 035/2017, com data 
prevista para o dia 21/12/2017, cujo objeto é a contratação de serviços 
profissionais para assessoramento e consultoria na captação de recursos 
junto aos órgãos da administração federal, via SICONV, acompanhamento 
de todas as fases do processo e registro das prestações de contas parciais 
e totais, para atender a municipalidade e responder junto aos órgãos de 
controle e fiscalização.

Em razão da ausencia do Pregoeiro na data previamente marcada, 
por motivos particulares e aceito pela Administração e, considerando o 
disposto no item 6 da Cláusula XIX do Edital que prevê o adiamento da 
abertura para o primeiro dia útil subsequente à data marcada e, que o 
primeiro dia útil já tem licitação previamente agendada, assim como nos 
dias 27, 28 e 29 do corrente mês, FICA DESIGNADA como única data 
disponível para a abertura do torneio licitatório o dia 26 de dezembro de 
2017, às 10:00 horas.

Desde já cientizo à todas as empresas que retiraram o Edital, 
assim como faço publicação do referido ato no Diário Oficial para surtar 
os efeitos legais.

Guaraí/TO 20 de dezembro de 2017.

CLEUBE ROZA LIMA
Pregoeiro
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