RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2018-SRP
PROCESSO Nº 00192/2017
Razão Social:
_____________________________________________________________________
Nome Fantasia:
_____________________________________________________________________
CNPJ Nº
_____________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
E- Mail:_______________________________________________________________
Cidade:__________________________________________
Estado:___________________
Telefone:______________________________________
Fax:________________________
Pessoa para contato:
_________________________________________________________
Recebemos, por intermédio de acesso à página www.al.to.leg.br, (Menu Licitações),
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:______________, _______ de ___________________ de 2018.
_______________________________________
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, email cpl@al.to.leg.br ou 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.

RODRIGO ASSUMPÇÃO VARGAS
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Legislação: Lei nº 10.520 DE 17.07.2002
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018-SRP. Processo nº
00192/2017. Abertura dia 09 de fevereiro de 2018, às 9h (nove
horas) horário local, visando à contratação de empresa
especializada na prestação de Serviços de Comunicação para
apresentar, informações atualizadas, veicular mensagens
institucionais, personalizar conteúdos de acordo com a identidade
e as políticas de tratamento da informação da Assembleia
Legislativa do Estado do Tocantins (ALTO), com toda a
implantação de infraestrutura integrada de forma a oferecer os
serviços de treinamentos, suporte, monitoramento remoto e
manutenção corretiva durante o período de vigência do contrato,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.
Local: Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação.
Edital disponível gratuitamente na página oficial da AL/TO:
www.al.to.leg.br, ícone “licitações”.
Outras informações poderão ser obtidas na Comissão
Permanente de Licitação da AL/TO. Fone: (63) 3212-5121.
Palmas, 25 de janeiro de 2018.

RODRIGO ASSUMPÇÃO VARGAS
Pregoeiro

