DIANÓPOLIS • TOCANTINS • QUINTA-FEIRA,
03 DE MAIO DE 2018
ANO II | N º 55

DIÁRIO OFICIAL DO

MUNICÍPIO
P R E F E I T U R A

M U N I C I P A L

D E

D I A N Ó P O L I S

EXECUTIVO
PROCESSO LICITATÓRIO

Aviso de Intenção de Registro de Preços
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS-TO, na
competência de Órgão Gerenciador, conforme prevê o artigo
2º, Parágrafo Único do Decreto Municipal Regulamentador nº
065/2018, vem em obediência ao disposto no § 2º do Decreto
supracitado, registrar Intenção de Registro de Preços para
Contratação de empresa operadora de sistema de cartões
para manutenção preventiva e corretiva (mecânica em
geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento,
cambagem, pintura em geral e sistema de injeção
eletrônica em geral) bem como o fornecimento de Pneus,
peças e acessórios de reposição original ou similar de
primeira linha e serviços de guincho e reboque, operada
através da utilização de sistema via WEB próprio da
contratada, compreendendo orçamento dos materiais e
serviços especializados de manutenção através da rede
de oficinas credenciadas pela contratada para atender à
frota de veículos do Fundo Municipal de Educação.
Os órgãos que tiverem intenção de participar do
referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício para
esta Comissão Permanente de Licitação manifestando seu
interesse e concordância com o objeto a ser licitado,
devidamente acompanhado de:
I – Solicitação de Compras;
II – Termo de Intenção ao Termo de Referência do Órgão
Participante, aprovado pela autoridade competente;
O Termo de Referência deverá ser solicitado via email cpl@dianopolis.to.gov.br
O prazo para manifestação de interesse em
participar do presente Registro de Preços, NO PRAZO DE 05
(CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data da sua
publicação.
Maiores informações poderão ser obtidas na CPL
que fica localizada na Av. Jaime Pontes, nº 256, Centro de
Dianópolis-TO, CEP: 77.300-000 ou através dos telefones
(063)3692-2250.
Dianópolis-TO, 03 de maio de 2018.
ALBA AMORIM DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação
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