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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021001014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021
PROCESSOS ADMINISTRATIVO Nº (2021000379),
(2021000970), (2021000186) (2021000137),
(2021001118), (202100117), (2021001116),
(2021001114)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA,
ESTADO DO TOCANTINS, através do Pregoeiro e
Equipe de Apoio, torna público para conhecimento
dos interessados que fará realizar licitação, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
009/2021, tipo menor preço por item, para contratação
de empresa, especializada no fornecimento de
Gêneros Alimentícios, para atender a demanda da
Prefeitura Municipal de Taguatinga, Fundo Municipal
de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo
Municipal de Assistência Social, por um período de 12
(doze) meses, com abertura das propostas previstas
para o dia 05 de Maio às 08:30 horas, na sede
administrativa da Prefeitura Municipal, situada à
situada a Rua Dom Pedro II, s/n, centro, CEP: 77.320000, Taguatinga - TO. A presente licitação será
processada e julgada em conformidade com as
disposições da Lei 10.520/2002 e 8.666/93 e suas
alterações, além das condições previstas na íntegra
do Edital de Licitação, que estará disponível a partir
do dia 22 de Abril de 2021, e poderá ser examinado
e/ou adquirido no endereço acima, no site do
município www.taguatinga.to.gov.br ou ainda pelo email licitacao@taguatinga.to.gov.br. Informações pelo
fone (63) 3654-1601. Solicitamos que as propostas
sejam entregues em arquivo formato Excel em Pendrive.
Prefeitura Municipal de Taguatinga – TO, 22 de Abril
de 2021.
João Vitor Ferreira Bispo
Pregoeiro Oficial

O MUNICÍPIO DE TAGUATINGA, ESTADO DO
TOCANTINS, através do Pregoeiro e Equipe de
Apoio, torna público para conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021,
tipo menor preço por item, para contratação de
empresa para fornecimento de AQUISIÇÃO DE
MAQUINA DE PINTAR MEIO FIO, CONFORME
TERMO DE REFERENCIA, com abertura das
propostas previstas para o dia 05 de maio de 2021,
às 14:30 horas, na sede administrativa da Prefeitura
Municipal, situada à situada a Rua Dom Pedro II, s/n,
centro, CEP: 77.320-000, Taguatinga - TO. A
presente licitação será processada e julgada em
conformidade com as disposições da Lei 10.520/2002
e 8.666/93 e suas alterações, além das condições
previstas na íntegra do Edital de Licitação, que estará
disponível a partir do dia 22 de abril de 2021, e poderá
ser examinado e/ou adquirido no endereço acima, no
site do município www.taguatinga.to.gov.br ou ainda
pelo
e-mail
licitacao@taguatinga.to.gov.br.
Informações pelo fone (63) 3654-1601.
Prefeitura Municipal de Taguatinga – TO, 22 de abril
de 2021.
João Vitor Ferreira Bispo
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2021
PROCESSOS ADMINISTRATIVO Nº 2021000926
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA,
ESTADO DO TOCANTINS, através do Pregoeiro e
Equipe de Apoio, torna público para conhecimento
dos interessados que fará realizar licitação, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
011/2021, tipo menor preço por item, para contratação
de empresa especializada em prestação de serviços
em Assessoria de Comunicação, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Taguatinga TO, por um período de 12 (doze) meses, com abertura
das propostas previstas para o dia 07 de Maio às
15:00 horas, na sede administrativa da Prefeitura
Municipal, situada à situada a Rua Dom Pedro II, s/n,
centro, CEP: 77.320-000, Taguatinga - TO.
A presente licitação será processada e
julgada em conformidade com as disposições da Lei
10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, além das
condições previstas na íntegra do Edital de Licitação,
que estará disponível a partir do dia 22 de Abril de
2021, e poderá ser examinado e/ou adquirido no
endereço
acima,
no
site
do
município
www.taguatinga.to.gov.br ou ainda pelo e-mail
licitacao@taguatinga.to.gov.br. Informações pelo fone
(63) 3654-1601. Solicitamos que as propostas sejam
entregues em arquivo formato excel em Pen-drive.
Prefeitura Municipal de Taguatinga – TO, 22 de Abril
de 2021.
João Vitor Ferreira Bispo
Pregoeiro Oficial

