
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

   
O MUNICÍPIO DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS, torna público para o 
conhecimento dos interessados a prorrogação dos seguintes Processos 
Licitatórios, a saber:  
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 001/2019/FMAS - Tipo: Menor Preço por 
item. Contratação de serviços musicais e serviços de Monitor de ballet 
(Professor (a) de dança) para desenvolvimento de Projeto - CRAS/SCFV/PAIF 
junto ao Fundo Municipal de Assistência Social do município de São Salvador 
do Tocantins. Data marcada para dia 17/04/2019 às 09:00hs, fica prorrogado 
para o dia 22/04/2019 às 09:00hs. 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 003/2019 - Tipo: Menor Preço por item. 
(Republicação dos itens julgados desertos). Contratação de empresa 
especializada para fornecimento continuado de material de gêneros 
alimentícios, para manutenção das atividades do município de São Salvador 
do Tocantins, compreendendo Prefeitura e Fundos Municipais. Data marcada 
para dia 17/04/2019 às 14:00hs, fica prorrogado para o dia 22/04/2019 às 
14:00hs. 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 004/2019 - Tipo: Menor Preço por item. 
(Republicação dos itens julgados desertos). Contratação de empresa 
especializada para fornecimento continuado de material de limpeza, para 
manutenção das atividades do município de São Salvador do Tocantins, 
compreendendo Prefeitura e Fundos Municipais. Data: marcada para o dia 
18/04/2019 às 08:00hs, fica prorrogado para o dia 23/04/2019 às 08:00hs. 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2019 – Tipo: Menor preço por item hora 
homem e maior percentual para peças. (Republicação dos itens julgados 
desertos). Contratação de empresa especializada para manutenção 
preventiva e corretiva, bem como, o fornecimento de peças, acessórios e 
componentes dos veículos que compõe a frota do município de São Salvador 
do Tocantins, compreendendo Prefeitura e Fundos municipais. Data marcada 
para o dia: 18/04/2019 às 10:00hs, fica prorrogado para o dia 23/04/2019 às 
10:00hs. 
 
Justificativa: Os presentes processos serão prorrogados, devido ao Feriado 
da Semana Santa. 
 

 Permanece o mesmo local e condições estabelecidas no Instrumento 
Convocatório. 

 
São Salvador do Tocantins, aos 15 dias do mês de Abril de 2019 
 

X
DENICLEIA VIEIRA DE SOUSA

PREGOEIRA MUNICIPAL

 


