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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

O Município de Porto Alegre do Tocantins – 
TO por intermédio do pregoeiro e equipe de apoio, 
conforme determina a Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, 
comunica a quem interessar a realização dos 
seguintes pregões: 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2018, 

abertura dia 08/02/2018, às 08h00min, tipo menor 
preço, objeto: registro de preços para aquisição de 
forma parcelada de gêneros alimentícios destinados a 
merenda escolar para atender a rede municipal de 
educação. 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2018, 

abertura dia 08/02/2018, às 10h00min, tipo menor 
preço, objeto: registro de preços para aquisição de 
forma combustíveis e lubrificantes destinados a 
atender a frota de veículos do transporte escolar, 
maquinas, equipamentos e demais veículos a serviço 
da prefeitura, secretarias e fundos municipais. 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018, 

abertura dia 08/02/2018, às 11h00min, tipo menor 
preço, objeto: locação de 1 (um) veiculo  com 
capacidade mínima de 5 pessoas para transporte de 

alunos na zona rural até ponto do ônibus que leva a 
escola municipal da cidade e retorno até suas 
residências. 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, 

abertura dia 08/02/2018, às 12h00min, tipo menor 
preço, objeto: contratação de serviços de apoio 
técnico de assessoria de comunicação (jornalismo, 
relações públicas) para execução das políticas, 
estratégias e ações de comunicação no Município de 
Porto Alegre do Tocantins-TO. 

  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, 

abertura dia 08/02/2018, às 12h30min, tipo menor 
preço, objeto: prestação de serviços de estudo técnico 
com trabalho de campo por meio de estação total e 
GPS geodésico, para levantamento planialtimétrico 
georreferenciado. 

 
O edital e seus anexos encontram-se a 

disposição na Prefeitura Municipal, Sala de Licitações, 
Praça Gabriel Cardoso, Centro, nº 421, Porto Alegre 
do Tocantins, durante horário de expediente de 
07h:00min as 13h:00min. Informações: (63) 3524-
1080| 1044, licitacao@portoalegre.to.gov.br. 

 
MAYLAN CARDOSO V. ADAMANTE 

Pregoeiro 
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