AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017
A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins, por meio do
Pregoeiro abaixo descrito, torna público que fará realizar a licitação em epígrafe, com a finalidade de
selecionar a melhor proposta objetivando o Registro de Preços, na modalidade de Pregão Presencial,
visando a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Reprográficos, com vistas a
atender as Superintendências, Diretorias Regionais de Ensino e Unidades Escolares da Secretaria da
Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins, objetivando propiciar uma maior
economicidade no processo, bem como, otimizar o sistema dos serviços propostos, inclusive com a
entrega em todas as Unidades Escolares da rede pública estadual. Preservando sobre tudo, as
condições de segurança e sigilo quando tratar-se de cadernos de provas e instrumentos de aplicação,
atendendo todas as produções educativas, técnicas, institucionais, normativas e outras, as quais são
destinadas a realização das Atividades Pedagógicas, Avaliações Escolares e Programas de Formação.
Em conformidade com o processo administrativo 2017/27000/008257. Abertura: às 13:00 horas
(horário local) do dia 16 de junho de 2017. Legislação Aplicável: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e alterada pela Lei complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decretos Estaduais nº
2.434/2005 e nº 5.344/2015, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas
legais. O edital poderá ser examinado ou retirado no site: www.seduc.to.gov.br. Mais informações
poderão ser obtidas, pelo fone (63) 3218-1486 / 6188 ou e-mail: cpl@seduc.to.gov.br.

Palmas/TO, 01 de junho de 2017.

Flávio da Costa Messias
Pregoeiro
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