
A V I S O PRORROGAÇÃO  
LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 

Objeto: Prestação de serviços do profissional mecânico especializado em 
mecânica de máquinas pesadas, para fazer a manutenção, revisão, e 
serviços diversos nas máquinas do município. O Município de Bernardo Sayão, 
por intermédio da comissão de permanente de licitação, mediante Pregoeiro, designado 
pelo Decreto Municipal n. ° 0 1 2 /2017 torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fica prorrogado a data de abertura do Pregão Presencial nº 009/2017 
publicado neste meio de comunicação DOE TO nº 4.837 pag. 28 do dia 30 março de 
2017. Nova data para abertura do certeme dia 24 de abril de 2017 as 08:00h. 
 

CANCELAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO PÚBLICA     PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 

Objeto: Locação de veículos para prestação de serviços no transporte de 
alunos deste Município, por um período estimado de 159 dias letivos. 
O Município de Bernardo Sayão, por intermédio da comissão de permanente de licitação, 
mediante Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal n. ° 0 1 2 /2017 torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fica cancelada a licitação publicada neste meio de 
comunicação DOE TO nº 4.833 pag. 21 do dia 24 março de 2017. 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO PÚBLICA     PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 
Objeto: Locação de veículos para prestação de serviços no transporte de 
alunos deste Município, por um período estimado de 146 dias letivos. 
O Município de Bernardo Sayão, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte, mediante Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal n. ° 0 1 2 /2017 
torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO 
PRESENCIAL N. °010/2017 do tipo MENOR PREÇO POR KM RODADO. De 
conformidade com as disposições da Lei n. ° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal n. ° 003/2007 e, subsidiariamente a Lei 8.6 6 6, de 21 de junho de 19 9 3, bem 
como as condições a seguir estabelecidas. Dia da abertura 24 de Abril de 2017 às 10:00 
horas, Sala de Reuniões da Prefeitura. Bernardo Sayão – TO, aos 07 dias do mês de 
abril de 2017. 

MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO 
Prefeita Municipal 

 


