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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE MATEIROS - ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL

JOÃO MARTINS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

A Prefeitura Municipal de Mateiros – TO, através da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, comunica a quem interessar que 
realizara as 16:00 horas do dia 07/03/2017 licitação na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”, tipo menor preço, objetivando a “Prestação de 
Serviços com locação de veículos para atender a demanda do Gabinete 
do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Assistência Social e 
Fundo Municipal de Saúde deste município”. O edital e seus anexos 
poderá ser retirado na Sede da Prefeitura no setor de Licitação, sito à Av. 
Maranhão, Ql 26, Lote01, centro, Mateiros -TO das 08:00 as 12:00 horas.

João Martins Neto
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017

A Prefeitura Municipal de Mateiros – TO, através da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, comunica a quem interessar que 
realizara as 08:30 horas do dia 07/03/2017 licitação na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”, tipo menor preço, objetivando a “Aquisição de 
Materiais de Construção e Correlatos para a manutenção e conservação 
de prédios públicos, calçadas, praças, parques e jardins e atender a 
demanda das demais entidades publicas municipais de Mateiros”. O 
edital e seus anexos poderá ser retirado na Sede da Prefeitura no setor 
de Licitação, sito à Av. Maranhão, Ql 26, Lote01, centro, Mateiros -TO 
das 08:00 as 12:00 horas.

João Martins Neto
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

A Prefeitura Municipal de Mateiros – TO, através da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, comunica a quem interessar que 
realizara as 08:30 horas do dia 08/03/2017 licitação na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”, tipo menor preço, objetivando a “Aquisição 
materiais  de expediente, para a manutenção do ambiente interno e 
externo dos serviços públicos municipais e atender a demanda das 
demais entidades publicas municipais de Mateiros”. O edital e seus 
anexos poderá ser retirado na Sede da Prefeitura no setor de Licitação, 
sito à Av. Maranhão, Ql 26, Lote01, centro, Mateiros -TO das 08:00 as 
12:00 horas.

João Martins Neto
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017

A Prefeitura Municipal de Mateiros – TO, através da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, comunica a quem interessar que 
realizara as 08:30 horas do dia 09/03/2017 licitação na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”, tipo menor preço, objetivando a “Aquisição 
Material de consumo, limpeza e Utensílios, para atender a Rede Municipal 
de Mateiros”. O edital e seus anexos poderá ser retirado na Sede da 
Prefeitura no setor de Licitação, sito à Av. Maranhão, Ql 26, Lote01, 
centro, Mateiros -TO das 08:00 as 12:00 horas.

João Martins Neto
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017

A Prefeitura Municipal de Mateiros – TO, através da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, comunica a quem interessar que 
realizara as 09:00 horas do dia 10/03/2017 licitação na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”, tipo menor preço, objetivando a “Contratação 
de empresa, para a prestação de serviços especializados de consultoria 
e assessoramento fiscal para a determinação e a instituição de rotinas 
de procedimentos legais no âmbito do município, a obtenção das 
informações econômicas e fiscais oriundas das diversas fontes, órgãos 
públicos, empresas, comerciais, industriais e prestadoras de serviços, 
pessoas jurídicas, pessoas físicas, nos termos do § 5º do art. 3º  e art. 
6º da Lei complementar 63/90, e que irão contribuir para a determinação 
do valor adicionado do município e respectivamente do ICMS Ecológico, 
incluso o fornecimento de software para a gestão do ICMS ecológico, para 
a composição do Índice de Participação dos Municípios, o IPM/ICMS, 
para efeito de distribuição da parcela constitucional do ICMS, devida aos 
municípios, para fins de comparação com os dados publicados e se for 
o caso a impugnação e os recursos administrativos e o assessoramento 
para recursos”. O edital e seus anexos poderá ser retirado na Sede da 
Prefeitura no setor de Licitação, sito à Av. Maranhão, Ql 26, Lote01, 
centro, Mateiros -TO das 08:00 as 12:00 horas.

João Martins Neto
Prefeito Municipal


