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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 

Nº 003/2021/FME ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021/FME

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021/FME. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) LIOMAR DE SOUZA 

BARROS EM ALVORADA/TO, CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

O presente Termo Aditivo tem por objeto aditivar a vigência do 

contrato (item 7.1 da Cláusula Sétima do original contrato) - (Contrato  

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA/TO e ALEF ALVES 

FERNANDES CONSTRUTORA EIRELI - Fica alterado e substituído a 

Dotação Orçamentária presente na cláusula Nona do Contrato. CLÁSULA 

Alvorada/TO, aos 19 dias do mês de agosto de 2022.

VERA SONIA TOMASI ALMEIDA
Fundo Municipal de Educação de Alvorada/TO

ARAGUATINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que 

retifica o edital na modalidade Pregão Eletrônico nº PE/2022.055-

FMS SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preço para 

aquisição de equipamentos, tipo impressoras, computador de mesa, 

notebook, televisor, e outros, os equipamentos citados serão utilizados 

nas atividades pedagógicas e letivas, junto aos alunos. Serão essenciais 

para o trabalho de professores e do administrativo das unidades escolares, 

assim como para a realização de aulas de informática e pesquisas 

pelos alunos. Alterando a data de abertura que será no dia 05/09/2022, 

às 08:30hs (horário de Brasileia), O edital estará disponível na sala de 

licitações (Prédio da Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO, pelo 

e-mail: licitacaoaraguatins@gmail.com e https://araguatins.to.gov.br/

transparencia/licitacao.

Sidney da Silva Viana

Pregoeiro

BABAÇULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Babaçulândia - TO, CNPJ: 

02.401.248/0001-90 - fone: (63) 3448-1121, e-mail: cplbabaculandia@

gmail.com, torna público realização de licitação em sistema eletrônico 

modulo bllcompras.com. PREGÃO ELETRÔNICO nº 57/2022- 

abertura 05/09/2022 as 10:00 horas, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE 

CARGA conforme convênio nº 047/DPCN/2022 (Plataforma + Brasil 

nº 928025/2022). Maiores informações se encontram à disposição 

no portal da transparência no link: https://www.babaculandia.to.gov.

br/portaldatransparencia, e também na CPL no Prédio da Prefeitura 

Municipal, durante horário de expediente ao público das 07:00 às 13:00.

Babaçulândia/TO, 22 de agosto de 2022.

Franciel de Brito Gomes

Prefeito Municipal

COLINAS DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/PMCO/TO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2022/PMCO/TO
PROTOCOLO Nº 8092/2022

O MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal 
8666/93 e alterações posteriores, torna público que fará realizar no 
dia 06 de setembro de 2022 às 09:00 horas por meio da INTERNET, 
através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRANEST), 
a abertura do Pregão Eletrônico nº 015/2022/PMCO/TO, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada no fornecimento de carrinho 
coletor de lixo (gari) com tambor com capacidade mínima de 100 litros, 
em atendimento às necessidades da limpeza pública, junto à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Obras desta municipalidade, conforme 
condições, quantitativos e especificações constantes no Termo de 
Referência - Anexo I e demais Anexos, os quais integram este Edital, 
independente de transcrição. O Edital e seus Anexos utilizam-se prazo 
conferido pelo art. 193, II, da Lei nº 14.133/2021, assim utilizando-se nesse 
período, das legislações anteriores, no que tange às contratações públicas 
(Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002. UASG: 989311. O edital e seus 
anexos poderão ser obtidos, junto à Comissão Permanente de Licitações, 
no Anexo 01 da Prefeitura Municipal, com endereço na Rua 23 A,  
nº 1445, setor Aeroporto, CEP: 77.760-000, Colinas do Tocantins/TO, ou 

ao sítio do COMPRANEST - http://www.comprasgovernamentais.gov.br, 
solicitação formal através do e-mail: licitacao@colinas.to.gov.br. Maiores 
informações: Fone: (63) 99961-0831. 

Colinas do Tocantins/TO, aos vinte e três (23) dias do mês de 
agosto de 2022.

Malvina da Cruz Nascimento
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/PMCO/TO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2022/PMCO/TO
PROTOCOLO Nº 8299/2022

O MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO 
DO TOCANTINS, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal 8666/93 e alterações 
posteriores, torna público que fará realizar no dia 05 de setembro de 
2022 às 09:00 horas por meio da INTERNET, através do site: www.
comprasgovernamentais.gov.br (COMPRANEST), a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 016/2022/PMCO/TO, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de veículo, do tipo: Caminhão 
Compactador de lixo, 0km, cor: branca - motor turbo diesel de 04 cilindros, 
potência mínima de 180 CV, com gerenciamento eletrônico, câmbio de 
no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré, reduzido, direção hidráulica, 
equipado com coletor compactador de lixo 0 km, com capacidade mínima 
de 12 mts cúbicos de lixo compactado na caixa de armazenagem, 
de acordo com a proposta nº 002508/2022, referente ao Convênio 
Plataforma + Brasil nº 927354/2022, por intermédio do Ministério da 
Defesa e o Município de Colinas do Tocantins/TO, conforme condições, 

Anexo I e demais Anexos, os quais integram este Edital, independente 
de transcrição.  UASG: 989311. O Edital e seus Anexos utilizam-se prazo 
conferido pelo art. 193, II, da Lei nº 14.133/2021, assim utilizando-se 
nesse período, das legislações anteriores, no que tange às contratações 
públicas (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002.  O edital e seus anexos 
poderão ser obtidos, junto à Comissão Permanente de Licitações, 
no Anexo 01 da Prefeitura Municipal, com endereço na Rua 23 A,  
1.445, setor Aeroporto, CEP: 77.760-000, Colinas do Tocantins/TO, ou 

ao sítio do COMPRANEST - http://www.comprasgovernamentais.gov.br, 
solicitação formal através do e-mail licitacao@colinas.to.gov.br ou através 
do site: https://www.tce.to.gov.br/sitetce/na aba SICAP-LCO. Maiores 
informações: Fone: (63) 99961-0831. 

Colinas do Tocantins/TO, aos vinte e três (23) dias do mês de 
agosto de 2022.

Malvina da Cruz Nascimento
Pregoeira
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