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COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - FMS

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 002/2022, 
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 materiais de gêneros alimenticios diversos, legumes, frutas 
e verduras, carnes diversas, frios e congelados, pães e salgados diversos, a 
fim de atender as demandas do fundo municipal de saúde de Natividade - TO, 
conforme especificações, obrigações e informações constantes neste edital 
e anexo.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas comerciais 
serão recebidas a partir das 12h00m do dia 20/07/2022 até as08h00m do 
dia 01/08/2022, 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 08:15h do dia 02/08/2022 (horário de Brasília).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - FMS

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 
003/2022, 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 materiais de limpeza, higiene 
pessoal e utensílios domésticos para atender as necesssidades do fundo 
municipal de saúde de natividade - to, conforme especificações, obrigações 
e informações constantes neste edital e anexo.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: As propostas comerciais serão recebidas a partir das 12h00m 
do dia 20/07/2022 até a s08h00m do dia 01/08/2022, 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 10:15h do dia 02/08/2022 
(horário de Brasília)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - 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 002/2022, 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.  
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Cujo objeto registro de preços para eventual e futura aquisição de material de 
informática e equipamentos em geral, destinados a atender as necessidades 
do fundo municipal de educação, conforme especificações e quantidades 
constantes neste edital e anexo, conforme especificação contida no anexo 
i - termo de referência deste edital.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
As propostas comerciais serão recebidas a partir das 12h00m do dia 
20/07/2022 até as 08h00m do dia 01/08/2022, 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 08:15h do dia 01/08/2022 
(horário de Brasília)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - 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 003/2022, 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 de 
limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades das escolas das 
rede municipal de ensino, do municipio de natividade - to, sob interesse 
do fundo municipal de educação, conforme especificações, obrigações 
e informações constantes neste edital e anexo.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: As propostas comerciais serão recebidas a partir das 12h00m 
do dia 20/07/2022 até as 08h00m do dia 01/08/2022, 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 09:15h do dia 01/08/2022 
(horário de Brasília)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - 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 004/2022, 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 materiais de gêneros 
alimentícios diversos, legumes, frutas e verduras, carnes diversas (merenda 
escolar), frios e congelados, pães e salgados diversos para merenda escolar, 
a fim de atender as demandas do fundo municipal de educação, conforme 
especificações, obrigações e informações constantes neste edital e anexo. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas comerciais serão 
recebidas a partir das 12h00m do dia 20/07/2022 até as 08h00m do dia 
01/08/2022, 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 11:15h do dia 01/08/2022 (horário de Brasília)

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, 18 de Julho de 2022. 

Roberto Rodrigues de Cerqueira
Presidente da Comissão de Licitações 


