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APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo 

objetivo é atender ao principio da Publicidade que tem como finalidade 

mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência 

possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as 

suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do DOM encontram-se disponíveis na forma 

eletrônica no domínio https://axixa.to.gov.br/diariooficial.php , podendo 

ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer 

interessado, independente de cadastro prévio.

PERIDIOCIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos 

sábados, domingos e feriados.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - LICITAÇÃO

- CONCORRÊNCIA: 001/2022

AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins juntamente 
com o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
informa que a licitação na modalidade Concorrência nº 
001/2022. Objeto: contratação de empresa especializada 
para serviços de engenharia para construção de escola 
com 13 salas, no Bairro Residencial Vitória, no Município 
de Axixá do Tocantins – TO. Com data de entrega das 
propostas em 01/07/2022 - Horário: 09:00hrs – Encontre-
se cancelada com fulcro no art. 49 da Lei Federal nº 
8666/93, por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente, com vista a mudanças que ocorrerão 
no projeto básico, modificando o valor final da licitação, 
fato que se comprovará na publicação de novo certame. A 
imprevisibilidade do adiamento se dá com os projetos que 
ainda não foram apresentados perante a CPL - Comissão 
Permanente de Licitação. Com isso, será publicado com 
nova numeração, constando todas as características 
necessárias para o êxito e satisfação de seu objeto. Axixá 
do Tocantins- TO, 30 de junho de 2022.

Athylla Campos Barros
Presidente da Comissão de Licitação
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