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PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 008/2021 

A Prefeitura Municipal de Natividade - TO, através da 
Comissão de Licitação, torna público que fará realizar no dia 14 de 
Setembro de 2021, às 08:00 horas na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada a Rua 7 de Setembro, nº 31, 
Centro, nesta cidade, licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA 
PRESENCIAL tipo menor preço global, visando a contratação de 
empresa especializada em prestação de assessoria e consultoria técnico 
âmbito administrativo em gestão de compras publicas junto a comissão 
permanente de licitações e contratos, deste município em conformidade 
com o termo de referencia anexo.

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 009/2021 

A Prefeitura Municipal de Natividade - TO, através da Comissão 
de Licitação, torna público que fará realizar no dia 14 de Setembro de 
2021, às 08:45horas na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada a Rua 7 de Setembro, nº 31, Centro, nesta cidade, 
licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL tipo 
menor preço global, visando contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia civil de fiscalização de obras publicas e projetos, 
deste município conforme anexo a este edital. 

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 010/2021 

A Prefeitura Municipal de Natividade - TO, através da Comissão 
de Licitação, torna público que fará realizar no dia 14 de Setembro de 
2021, às 09:15 horas na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada a Rua 7 de Setembro, nº 31, Centro, nesta 
cidade, licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL 
tipo menor preço global, visando contratação de empresa para locação 
de caminhão pipa para utilização no abastecimento de água potável 
junto as famílias da zona rural no período de seca, conforme termo de 
referencia em anexo ao edital.
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PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 011/2021 

A Prefeitura Municipal de Natividade - TO, através da Comissão 
de Licitação, torna público que fará realizar no dia 14 de Setembro de 
2021, às 09:45 horas na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada a Rua 7 de Setembro, nº 31, Centro, nesta 
cidade, licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL 
tipo menor preço item, visando registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de aquisição de combustíveis, destinados a manutenção da 
frota de veículos e maquinários, do fundo municipal de saúde, fundo 
municipal de assistência, secretaria de educação e demais secretarias, 
deste município, conforme termo de referencia em anexo ao edital. 

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 012/2021 

A Prefeitura Municipal de Natividade - TO, através da Comissão 
de Licitação, torna público que fará realizar no dia 14 de Setembro de 
2021, às 11:00 horas na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada a Rua 7 de Setembro, nº 31, Centro, nesta 
cidade, licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL 
tipo menor preço global, visando contratação de empresa para locação 
de caminhão pipa para utilização nas manutenções de estradas vicinais, 
praças e jardins deste município, conforme termo de referencia em 
anexo ao edital

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

O Fundo Municipal de Educação de Natividade do Tocantins, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que se 
encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, Nº 001/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, 
com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 
123/2006,147/2014, 155/2016,decreto 10.024/2019 e demais legislações 
vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e 
em seus anexos. Cujo objeto registro de preços para futura, eventual e 
parcelada aquisição de gêneros alimentícios (merenda escolar), destinado 
a atender toda a demanda da rede de ensino municipal e secretaria de 
educação desta municipalidade, conforme especificações, obrigações e 
informações constantes no termo de referência anexo i. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: As propostas comerciais serão recebidas a partir das 
12h00m do dia 30/08/2021 até as08h00m do dia 14/09/2021, por meio do 
endereço www.portaldecompraspublicas.com.br onde se encontra o link 
“registro de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou substituir 
propostas no sistema eletrônico; As propostas serão abertas às 08h15m 
do dia14/09/2021 (horário de Brasília)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

O Fundo Municipal de Educação de Natividade do Tocantins, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que se 
encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, Nº 002/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, 
com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 
123/2006,147/2014, 155/2016,decreto 10.024/2019 e demais legislações 
vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e 
em seus anexos. Cujo objeto registro de preços para futura, eventual 
e parcelada aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos, 
destinado atender toda a demanda do fundo municipal de educação 
deste município, conforme termo de referencia anexo ao edital, 
conforme especificações, obrigações e informações constantes no 
termo de referência anexo i. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
As propostas comerciais serão recebidas a partir das 12h00m do dia 
30/08/2021 até as 08h00m do dia 14/09/2021, por meio do endereço 
www.portaldecompraspublicas.com.br onde se encontra o link “registro 
de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou substituir propostas 
no sistema eletrônico; As propostas serão abertas às 10h15m do dia 
14/09/2021(horário de Brasília)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

O Fundo Municipal de Educação de Natividade do Tocantins, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que se 
encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, Nº 003/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, 
com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 
123/2006,147/2014, 155/2016,decreto 10.024/2019 e demais legislações 
vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e 
em seus anexos. Cujo objeto registro de preços para futura, eventual 
e parcelada aquisição de materiais de expediente, destinado atender 
toda a demanda do fundo municipal de educação deste município, 
conforme termo de referencia anexo ao edital, conforme especificações, 
obrigações e informações constantes no termo de referência anexo i. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas comerciais serão 
recebidas a partir das 12h00m do dia 30/08/2021 até as08h00m do dia 
14/09/2021, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br 
onde se encontra o link “registro de proposta”, podendo os interessados 
cadastrar ou substituir propostas no sistema eletrônico; As propostas 
serão abertas às13h15mdodia14/08/2021(horário de Brasília)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Natividade do Tocantins, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que se 
encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, Nº 004/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, 
com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 
123/2006,147/2014, 155/2016,decreto 10.024/2019 e demais legislações 
vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e 
em seus anexos. Cujo objeto registro de preços para futura, eventual 
e parcelada aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender 
toda a demanda existente do fundo municipal de saúde de natividade, 
conforme especificações, obrigações e informações constantes no 
termo de referência anexo i. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
As propostas comerciais serão recebidas a partir das 12h00m do dia 
30/08/2021 até as08h00m do dia 15/09/2021, por meio do endereço 
www.portaldecompraspublicas.com.br onde se encontra o link “registro 
de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou substituir propostas 
no sistema eletrônico; As propostas serão abertas às 08h15m do dia 
15/09/2021(horário de Brasília)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Natividade do Tocantins, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que se 
encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, Nº 005/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, 
com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 
123/2006,147/2014, 155/2016,decreto 10.024/2019 e demais legislações 
vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e 
em seus anexos. Cujo objeto registro de preços para futura, eventual 
e parcelada aquisição de materiais e equipamentos permanentes 
destinado a atender as demandas existências do Fundo Municipal de 
Saúde de Natividade-TO conforme termo de referencia e proposta 
Nº 12244.611000/1200-01, conforme especificações, obrigações e 
informações constantes no termo de referência Anexo I. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: As propostas comerciais serão recebidas a partir das 
12h00m do dia 30/08/2021 até as10h00m do dia 15/09/2021, por meio 
do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br onde se encontra 
o link “registro de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou 
substituir propostas no sistema eletrônico; As propostas serão abertas 
às11h15mdodia15/09/2021(horário de Brasília)

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DO 
TOCANTINS - TO, através da Comissão de Licitação, torna público que 
fará realizar no dia 15 DE SETEMBRO DE 2021 às 08:00horas na sala 
de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, Setor Aeroporto, 
nesta cidade, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, 
no regime de execução - EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, 
visando a contratação de empresa por empreitada global para construção 
de um centro de apoio ao turista no município de Natividade/TO, 
conforme contrato de repasse 896554/2019 - operação 1069760-99

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DO 
TOCANTINS - TO, através da Comissão de Licitação, torna público que 
fará realizar no dia 16 DE SETEMBRO DE 2021 às 08:00 horas na sala 
de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, Setor Aeroporto, 
nesta cidade, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, 
no regime de execução - EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, 
visando a contratação de empresa por empreitada global para construção 
de portal no município de Natividade/TO, conforme contrato de repasse 
891053/2019 - Operação 1067648-08

Os editais poderão ser retirados no site www.natividade.
to.gov.br/licitações ou junto à Comissão Permanente de Licitação das 
08:00 as 12:00 horas de segunda à sexta-feira, Mais informação e-mail: 
licitacaosnatividade11@gmail.com

Natividade - TO, 27 de Agosto de 2021. 

Licia Araujo Pinto
Presidente da Comissão de Licitações 
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