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Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Assembleia Legislativa e essa empresa, solicito
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação
da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins por meio de fax (063) 3218-4117 ou
3212-5121, entregando na sede desta CPL o original até um dia antes da abertura do
certame licitatório.
A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocatório.
Observe o ramo de atuação de sua empresa, a fim de se evitar o envio de recibo de
empresa que não atua no ramo do objeto do certame licitatório a ser realizado.

SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
PRESIDENTE DA CPL / PREGOEIRO – AL/TO

AVISO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO TOCANTINS
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Legislação: Lei nº 10.520 DE 17.07.2002

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013-SRP. Abertura dia 06 de dezembro de
2013, às 9h, visando à contratação de empresa especializada em fornecimento
de Equipamento de Ar Condicionado Central – (central de água gelada composta
de dois chillers com capacidade individual de 160TR, compressores tipo parafuso
com eficiência energética igual ou menor que 0,6 kW/TR) incluindo serviços de
engenharia para substituição, modernização e adaptação, demolição, instalações
elétricas, instalações hidráulicas e automação para oferecer uma solução
integrada de “retrofit” das instalações de ar condicionado por água gelada da
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (AL/TO).

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Legislação: Lei nº 10.520 DE 17.07.2002
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-SRP. Abertura dia 04 de dezembro de
2013, às 9h, visando à contratação de empresa para aquisição com instalação de
persianas verticais em PVC e aquisição com instalação de cortinas rolo, com a
finalidade de atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do
Tocantins, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo
de Referência.

Disponível, gratuitamente, na página oficial da AL/TO: www.al.to.gov.br, ícone
“licitações” e www.comprasnet.gov.br.
Nota: Outras informações poderão ser obtidas na Comissão Permanente de
Licitação da AL/TO. Fone: (63) 3212 - 5121
Local da sessão presencial: Sala de reuniões da Comissão Permanente de
Licitação.
Palmas, 21 de novembro de 2013.

SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro

