
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 
CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505/7693 

cpl@unirg.edu.br 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019  

 

 A Fundação UNIRG torna público que irá realizar licitação, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, 

gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, óleos lubrificantes, filtros, fluídos e 

aditivos, por meio de cartão (eletrônico, magnético ou tecnologia adequada), com senha 
pessoal para aprovação das transações, de forma permanente e regular, para abastecimento 

dos veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Fundação UnirG que estejam 

comprovadamente a serviço da IES, conforme especificações constantes no edital do Pregão 
Presencial nº 024/2019 e seus anexos. 
 

PROCESSO: 2019.02.058090 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial, Tipo: MENOR PREÇO (Menor Taxa 

Administração). 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 27 de setembro de 2019 às 9 h (horário local). 

ENTREGA DOS ENVELOPES: Para o Pregoeiro da Fundação UNIRG, na Sala da Comissão 

Permanente de Licitação no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 

77.423-250, Gurupi/TO, conforme a data e horário determinados. 

LEGISLAÇÃO: Leis nº 10.520 de 2002, Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e atualizações, 

Lei Complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de 

janeiro de 2013. 

EDITAL: A cópia deste Edital, na íntegra, poderá ser retirada pelo site 

http://www.unirg.edu.br/, solicitada através do e-mail cpl@unirg.edu.br, pelo telefone (63) 

3612-7505 ou, ainda, obtida em meio magnético através de cd, pen drive ou similar, na sala 

da Comissão Permanente de Licitação no endereço supramencionado. 

INFORMAÇÕES: Telefone (63) 3612-7505 ou pelo e-mail: cpl@unirg.edu.br  

 

Gurupi/TO, aos 13 dias do mês de setembro de 2019. 

 

 

 

Telma Pereira de Sousa Milhomem 

Pregoeira da Fundação UnirG 

Portaria nº 039/2019 
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