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COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 002/2022 - SRP 
002/2022 - ADM

A Prefeitura Municipal de Natividade - TO, através da 
Comissão de Licitação, torna público que fará realizar no dia 17 de Maio 
de 2022, às 08:00horas 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 aquisição de material esportivo, destinados 
aos eventos esportivos deste município, a fim de atender as demandas 
da secretaria municipal de juventude e esportes - conforme termo de 
referencia e anexos deste edital. 

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2022 

A Prefeitura Municipal de Natividade - TO, através da 
Comissão de Licitação, torna público que fará realizar no dia 17 de Maio 
de 2022, às 07:15horas 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, contratação de serviços técnicos de engenharia, 
arquitetura e urbanismo, para elaboração de projetos do município, 
contemplando os seguintes aspectos: arquitetônico, complementares, 
especificações técnicas, anteprojetos, elaboração, cronograma e memorial 
descritivo, conforme normas dos órgãos do governo federal e estadual, 
além do crea-to e cau - conforme termo de referencia e anexos deste edital

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 004/2022 

A Prefeitura Municipal de Natividade - TO, através da 
Comissão de Licitação, torna público que fará realizar no dia 17 de Maio 
de 2022, às 07:45horas 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, contratação de empresa prestação de serviços 
profissionais para assessoramento e consultoria na captação de recursos 
junto aos órgãos da administração federal, com elaboração de propostas 
e acompanhamento de convênios, via plataforma +brasil, e administração 
estadual, acompanhando todas as fases do processo da prefeitura 
municipal e fundos de natividade - to - conforme termo de referencia e 
anexos deste edital
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 - ADM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DO 
TOCANTINS- TO, através da Comissão de Licitação, torna público que 
fará realizar no dia 18 de Maio de 2022 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 especializada para execução de serviços de 
pavimentação asfáltica e drenagem das vias urbanas do setor sul 2ª etapa, 
no município de Natividade - TO, em conformidade com o memorial 
descritivo e planilhas em anexo ao edital.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DO 
TOCANTINS- TO, através da Comissão de Licitação, torna público 
que fará realizar no dia 18 de Maio de 2022 às 10:00 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 especializada para execução de serviços 
de pavimentação em bloquetes sextavados nas ruas novo acordo trecho 
01/trecho 02 e rua príncipe, no município de Natividade - TO, em 
conformidade com o memorial descritivo e planilhas em anexo ao edital.

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 002/2022 - SRP 
002/2022 - FME

O Fundo Municipal de Educação de Natividade - TO, através 
da Comissão de Licitação, torna público que fará realizar no dia 17 de 
Maio de 2022, às 09:45horas 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 item, visando contratação de serviços técnicos 
especializados em serviços continuados de manutenção preventiva e 
corretiva em aparelhos de ar condicionados e centrais de ar, incluindo 
instalação e remoção, pertencentes a secretaria municipal de educação 
de Natividade - TO e suas unidades escolares, com fornecimento de 
peças genuínas e/ou similar de 1ª linha - conforme termo de referencia 
e anexos deste edital
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - FME

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 eventual e futura 
aquisição de material permanente/brinquedos para o centro municipal de 
educação infantil creche tia chiquinha, escolas municipais dona josina 
pereira nunes, archcelinapacini vieira e jacubinha 1, afim de atender a 
demanda do fundo municipal de educação, 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 04/05/2022 até as08h00m do dia 
17/05/2022, 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 17/05/2022 (horário de Brasília)

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 004/2022 - SRP 
004/2022 - FMMA

O Fundo Municipal de Meio Ambiente de Natividade - TO, 
através da Comissão de Licitação, torna público que fará realizar no 
dia 17 de Maio de 2022, às 10:45horas 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 item, visando registro de preços para 
eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual - epis 
para atender a demanda do fundo municipal de meio ambiente, conforme 
condições, especificações, quantitativos e exigências contidos no termo 
de referência

Os editais deverão ser retirados no site https://www.natividade.
to.gov.br/licitacoes ou junto à Comissão Permanente de Licitação das 
08:00 as 12:00 horas de segunda à sexta-feira,. Mais informação através 
do e-mail: licitacaonatividade11@gmail.com

Natividade - TO, 15 de Fevereiro de 2022. 

Roberto Rodrigues de Cerqueira
Presidente da Comissão de Licitações 


