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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNP.I N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licilatório n° 025/2021, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro
de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE, Diário Oficial da União
- DOU. Diário Oficial do Município - DOM, Jornal de Grande Circulação “Jornal Pequeno” e
Sistema Eletrônico de Acompanhamento de Contratações Públicas SACOP/TCE/MA.

Buriticupu/MA, em LCLde^gosto de 2021.
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Assessor Jiirídico do Município
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ESTADO DO MARANHÃO
J
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP:65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO N" 025/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N" 025/2021. O Município de Buriticupu MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento
dos interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 26 de agosto de 2021
às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Contratação de empresa para locação de
software de Gestão de Tributos e Gestão de Recursos Humanos para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei 10.520/2002,
Lei Complementar n°. 123/2006. Decreto n° 10.024/2019, Lei Complementar n°. 147/2014, Decreto
Municipal n® 004/2021, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas
alterações e demais legislações correlatas. O download deste Edital e seus anexos estarão
disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município:
w\m'.buriticuDu.ma.^ov.br. www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.uov.br/sacoD.
poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticuDu2021 @umail.com, bem como ser retirado no
Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h. localizado na Rua São Raimundo, n° 01, CEP:
65.393-000, Centro - Buriticupu/MA.
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A^essor Jurídico do Município
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários que foi
afixada cópia do Edital e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 025/2021, datado
de 10/08/2021, a ser julgado em 26 de agosto de 2021 às 09:00min, no Mural de Avisos desta Pre
feitura nele ficando pelo prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis.

A referida licitação tem por objeto a Contratação de empresa para lo
cação de software de Gestão de Tributos e Gestão de Recursos Humanos para atender as necessi
dades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
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.rRIMEIRO EMPREGO
O texio-base aprovado pdu deputados também
Cl ia o Pn^rama Primei-a Oporronidade e
Reinse/ção no Emprego (Prioie). direcionado a
Jovins entre 18 e 29 anos. no caso dc pnniciiti
emprego com legistro em carteira, e a pessoas
comnuisde S5 anos sem vinculo formal há
mais de 12 meses.
O progranra é semHhane ao Carteira \%ide e
Amarela, prr>pos‘z)
a MP90V20. que periieu
a vigência sem ser votada. A leniuneraçáo
maxima será de ate dois salános núniroos, e o
empregador poderá componsar com n repasse
devido ao Sistema S até o valor torrespoiidenie
ü 11 horasde trabalho semanais portrabalhador
(om b.ise no valor horário do salário minimo.
Pelo texto, a empresa poderá desconiat ate
15% das cnnirilHiiçhes devidas an sistema de
aprendizagem (Sesi, Senai. Seiiac e outros). Esse
peiceninal vale para o bòrus desse programa e
também do programa de reqrialihraçào (RequipJ.
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|

JORNAL

PEOUENO

NacionalD
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a para
Medida que renova prog
suspender salários e jornada de
trabalho avança no Congresso
A Medida Provisória l.04S.'71, que renova o
Itrngrama de rvdu(dn nu susfieDsán de salárírK
r jornada de (rabalho com u poganseiKU de um
beneficio e/ner^nciaJ aos trabalhadores avançou
na Câmaia dos Deputados
E>e acordo com a MP.o Novo Programa
Emergencial de Mamnenção do Emixego e da
Renda gnr.viLró o pagamooto dc uiiu pano do
segum-desemprego ao uabilhadnr que tiver
0 contrato suspettsnou o salário e a Jornada
lecfuLiiios em razão da panderrJa de Cuvid-i9.
Inicialmeme. as regras valem por 120 dias
contados da edição da MP(2ndeabhl)e
ptxierào ser prurrvgadjs pelo Pudef Eaecuuvo
apenas para as gestantes. Essas valem para quem
lemcarteL-a assíiudaeparaoscoairaiosde
aprendizagem e de jon«la parcial.
O valora receber dependerá de quanto lor
c tiHuçào Sc o acordo rntic empregador c
empregado íor individual,sem participação do
sindicaxr, a redução poderá ser somente de 2S%,
ou 70%,tanto do salaiio quanto da Jornada
●trabalho.
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SSTADO DO MA M^HÂO
fiH£FenUflA MUNKIPAl D€ BUfllVCifPU/MA
CHPt M 01.6U.S}S/0001*40
Rví SSo Raimundo. 01, CEP:6$.199*000, Centro ● Suritícupu/MA
AVISO DE LiaTA^O. PREGÃO EICTRÔNICO W 025/2021 O Murk>cipio de
Bunticupci * MA, por intermedlo da Prefeitura Muníc pal de 8uritlcuou/MA.
torna pubixo para conhecimento dos Interessados que a reaUzaçio do presente
certan>e cni orwisto para o dia 26 de agosto de 2021 as rahúOmim (nove
horas} horário de Braslia. licitação na modalKlade PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo menor preço por ilem, tendo por OBJETO: Coniraiaç^ Oe emprvsa para
locaçlo de soKware de Oestio de Triputo? e GesUo de Recursos Humanos para
ati^nder as r>ecess*dades da Prefeitura V ur*cípal de Butipcupu/I^A, conforme
ídHai e Anevos. na forma da lei 10,520/2002. Lei Cornplementar rfi. 123/2D06,
Dpcteln nt I0 02A/2019, lei Complementar n> 147/20U, Decreto Municipal
n* 00d/?021, api«car^do-se subsidiarianienie no Que couber a Lei 8.&88/1993
e suas alterações e demais leglsl^ões correlatas O download deste Edita!
t seus arseros estario disponíveis gratuiUmente nas seguintes pAginas da
Internet. Portal da Transparência do Mumcipw: vrww.burtocupj.ma.gov b'.
www.l citanetcom br/ siie do TCE/M A www.tce,ma.gov.br/sacoo, poderg
SOliCJlado airTvés do e*mal: cpibunbcupu202l^gmal com, bem como
redrado no $e1or de licftaçk», horano de OBrOOh as 14;QDh, localirado r>a Rua
Sâo Ramundo. ní 01, CtP: 6S 395 000, Centro - Buridcupu/MA. BuntKjpu ●
MA,cm 10 dc agosto de 2021. GUSTAVO PEREIRA DA COSTA Assessor Jurídico
dn M W>p« OAB/M A N* 21 671.

ibki

. t

Medidj Provisóriz que trzta do novo o Novo Proenmz Emergenclal de Manutenção do
Emprego e da Renda foi aprovada pdo Plenàno da Câmara dot Depuiadoi
C 0 governo poderá usar recursos do orçaiiwnio,
dn Fundo de Amparo ao Trabalhador (FATJ e
do Fundo de Combale e Enadicaçlo da Pobreza
para restituir us valores au Sistema S.
EMPREGADAS DOMÉSTICAS
A medida lambéni inclui re-gras es|<edficas |>ara
a concessão do benefício a gestantes, inclusive a
empregada doméstica. Segundo o (cMo, quaitdo
a gestante enuai ein licença.ma(einldade. o
enipreg.nk)r«k-ver.i infofm.u i> l.ito ao Minislétíu
da Economia, suspenderas regras do programa
de redução ou suspe.is^ salarial e ile jorrada e
pagaro salário com base no que ela recebia ames
de entra.' no programa.
Ainda preveem o pagamento pelo einpiegador
e n descrifllo dn valor dn INSS aiecolher dos
demais einpregailos da folha de pagaiueiitu. Fv-j
legra se aplica ainda ao segurado ou à segurada
da Previdência Social que adotar ou obtiver

guarda jidicial p.ira tins dr adoção, observados
os prazos dc recebimento confonne a idade. E,
nu casoda gestante, prevê a garaRtia provtsútla
romra demissão contará depois ilaquela
prevista iij Constituição, que édo moinemo da
conlirrração da gravidez e até cinco niesesapái
0 parto.
A MP (rata. ainda, de outiiis avuinios, como
0 Programa Nacional de Piesiação de Serviço
Sncial U>lid.árín-par,i le.ilizaç.indeconvpnim
com miinicipios.jtinvKla dosmineirus; regime
especial de trabalho, qualificação e inclusão
pióduiiva. chamado de Kequip: acesso i Jieiiça
gr.ihiita para quem tenham renda familiar nensal
per capiu de até tne'o salário miirnnu uu renda
fa.-niüar mensal de até ucs salarios mínimos; e
dentre outms.
(Cem InformacSsa
da Agãncla Cimira)

Qeições de deputados em 2022

Após passar pela Comissão Especial, projeto que
prevê “distritão puro” vai a votação no Plenário
PEC trata também de coligações, cláusula de desempenho, fidelidade partidária, fundo
partidário, data de posse e outros temas que deverão valer já nas eleições do próximo ano

fSMOO DO MAAAAHAO
Ptíf£/WfU MON/OfiAl D£ BUAmCUPO/MA
CNPIN* 01.6U.525/0001-40
RU4 S5o lUImundo. n^Ol. CtP: 65.595-000. C«ntro - Burtdcupu/MA
AVISO OC UCrTAÇÃO. PREGÃO ECnFÔNICO N* 026/2021. 0 Mu';ciDÍo
de BuntKupu
MA. oor intemêdib 4a Prefeitura MumcipAl de Burificcpu/
l/A, tomâ oObl-co PAre conhecimento do$ mterestadM que a realaaçáo do
presente certeme e$t4 prevnto pArA o d a 27 de Agosto de 2021 As 09h00m'n
Inove rom) horAtio de BtasIIa. iKitàçSo m «nodJlidtde PREGÃO U5TRÒNICO.
do npo menor preço por item. rw^do por OBJETO; RefBtro de Preços,
PAfe eveniuAis equ s ;6e$ de mele'U'S de 1'mpetd, h giene. copA corinhe e
jter^sH^s dofréslKos paía Atender as neces&idAdes des dversAS Secreianu
do Municípc de Buriticupu - MA. conforme Editei e Ar>eios. ne forma da Lei
Federal nf 10 520/2002. Decrelo Federal
10.024/2019, Decreto Municipal
nf 004/2021 e Decreto Municipal nf 007/2021, apl cando se, svbsidta<iAmei>re.
no que couberem, a le' Federal n4B.666h995. lei Complementar nt 125/2006.
redaçio dada pela lei Complemeniar nr 347. de 07 de agosto de 2014 e
anexos
demars norrnas petnnentes A espécie. O download deste Edital e
da Internet: Porul da
estarOo disponivets gratuitamente nas segu ntes pigi
Iransparéncia do Muric pio; v^vwbunucupu ma.gov.br, wvrwikilanec.
br/ site do ICI/MA; wwmrue ma.gov br/saeop. poderá ser solKitado através
do e mail cplbu'mcupu2021#gmaii com. bem como ser reprado no Setor de
üenaçÃo, boranode08<X)ha$ 14.00b. local tado na Rua Sio Pa mundo, n» Qi,
CEP, 65,395-000. Centro - Buriticupu/MA.BurlOcupu ● MA. em 10 de agosto
de 2021.GUSTAVO PEREIRA OA CDSTAAssessor Jurid co da Mun crpoOAa/MA
N*21 671.

íiTAOO POAU/WHÃO

rtiteem/fu muhkimi oc buhitkiapv/ma
CNPI ri * 01.61Z.52S/0001-40
Rua Slo Raimundo, n* 01.CEP:65.393-000. Centro-Ourilicupu/rilA
AVISO OE tIClIAÇãO. PREGAO ELETftOrilCO N« OZ7/ZOZ1. O Uunicins de
dunticuDu MA, por intermédio da e.efeitura Muiuc.pal de OumicuDu/MA.
(orna pubiico para conhecimento dos iitteressadosque areasraçSodo presente
certame esta previsto para o dia 30 oe a|oslo de 2021 ts OShOOmin (r: ,i
horas) horário de Braslia. llricacSo na modalidade PHCGAO EiaRdrilCO, do
hpo menorpreçoporltem.ieodo porOOJETO' ReRisl-o de preços para eventual
e tulura conlrataçSo de empresa para a presiaçSo de serviços de locação de
●diculos, destinados a svprir as necessidades das Secretarias Municipais
du MunicipKi de Burilicupu/MA, ccrfoime Edital e Anexos, na torma da Lei
Federal n< 10 520/2002. Oecreto Federal nr I0.02a/2019, Oecieto Municipal
nt 004/2021 e Decielo MunKÍpatnro07/2021. aplicando se. subsidiaria mente,
.que cOLberem, a lei Federal nt 8. S66AS93, Lei Complementar nr 123/2006.
redação dada pela Lei Complementai i>r ]a7, de 07 de aqoslo de 2014 e
demais normas peiunenLes a espeiue. O download desle Idital e setis anexos
estarfto disponíveis gratuitamenle nas segu ntes pãginas da Internet; Portal da
Transparência do MunKipio: wwwburiticuou ma.Rov.br, www.lkitanet.r
b7 srle do TCE/MA: wwwtce.ma gov.br/sacap, poderd ser solic.tado através
do e-mail. cplburincuou2021t9zmail,com, bem como ser retirado no Setor de
Licitação, hortrio de 08,00h as 14 OOh, local rado na Rua São Paímundo, n* 01,
CEP. 65.393.000, Centro - Burificupu/MA Burlticupu ● MA. em 10 de agosto
de 202I.GUSTAVO PEREIRA DA COSIAAssessoc lurid eo do MunicIploOAB/MA
ri '21.671.

GUSTAVO salfs/cAhacia dos oeputaoof

^^Após sei aprovada pela
^^^oniissãü Especial que analisou
tema, a Pioposla de Emenda
Coiisliliiciaiial (PF-C) lí.VãOl 1,
ria Reforma Política, ijue irala
Rspocific.imenre de mudanç.is nus
legras eleilur.iis que ilever.ni v.iier
j,1 patd ,is eleições de 2022, vui j
vül.içào du Plen.iriu rU Câmara
flus Deput.iriiis.
O rel.itório da deputada Renata
Abmi(Podf-SP) foi aprovado
na noite de segunria-fetra (9) por
22 vnlos a II. Mas a proposla
terá qiic passar poi dois turnos
dc votação no Plenário da Casa.
antes dc seguir para o Senado.
Uma das propostas apontadas no
texto para as eleições de 2022
é a tidoçao do sisleina eleitoral
inajoriláno na escolha dos cargos
de deputados federais e esiadu.tis.
íl o chamado "dislrilln puro",
no qual são eleitos os mais
votados, sem levar cm conta
O.S vnlns dados aos parlidos,
tnnin acontece no atual sistema
proporcional.

DISTRITÃO MISTO
Esse sistema seria uma transição
liara o ‘‘disiriiàn misto”, a ser
adotado nas eleições seguintes
jiara Câmara ilns Drimuidos,
assembléias legislativas e
tâmaras municipais. Porétn,
os deputados apiovaram um
destaque do PCdoB para retirar
esse ilem do texto.
O texto original da PEC 125/11
craiava apenas do adiamento
das eleições em datas próximas
a feriados, mas, no quarto
substilutisx) ao texto, a relatora
incluiu vános l^nas a fim de
●aumentar o leque de propostas"
levadas para a apreciação do
Plenário.

0 qui comioria o principio d.i
sisiema”.
nDEUDADE
PARTIDÁRIA E OUTROS

ComiuáoEApecnUiiit analirou n PEC 125/11 aprovou u texto qur traz
váriiu lega/ag que deverâu valer }i para a> cleIçCks Ju prúxuno anu
COLIGAÇÕES/
CLÁUSULA OE
DESEMPENHO
O texto apiovario pela ('omissão
Especial c que vai ,3o Plenário
tra?. de volta a questão das
coligações, que fonun proibidas
nas liltinias eleições municipais.
A relatora ai gumenu quer a
idcla é "prestigiar" a nulunonila
panidáiia e autorizar os ponitlos
a decidirem a forma cIc se coligar
lanio nas eleições majoritárias
quanto nas pruporcioiiais.
Ela ainda revoga o arrign da
Consüluiçàrv qtip tr,iUi rio raráter
nacional dos parlidns políticos,
"atendendo o princípio geral
de liberdade de iTÍação rle
panidos, entendemos i|ue os
parridos regioncis têm um papul
impariame a desempenhar na
democracia b/asileira", jt,stificou.
A cláusula dc desempenho é
citada no texiii. A relatora trata
dos limites ininimus de votos e
parlamentares eleitos para que um
panido político lenha acesso ao

Fundo Panidái io e á propagamU
gratuita. Alem do pcra-ntual
mínmio de voius válicos
(1,5% a ii%, coiiloj nu- legrade
transição pievisia na Emenda
Coiisltlucional 97, de 2D17) e do
numero mínimo de deputados
federais eleitos (II a 15) em pelo
ineiins uni leiço das unidades da
F'edeiaçáo, lamiHmi passa a ser
considerado u mínima de cinco
senadores eleitos, incluindo
aqueles que já estiveiem em
exercício na pnmeiia meiude do
m.tiidatn no (1Í,1 dc plniç.io.
A relatora prevê para as eleições
de 2022 a aiação de uma cláusula
dc "habilitação", cxigindn um
qiiocieme minimo de voms p.ira
que 0 partidu possa ter acesso ás
cadeí
Legislativo. O limiic
previsto ê de 25'ié do quocieme
eleitcxal da eleição na respectiva
iiiisriiç.ão. Haveiá, aincLi,
e.vígêncla de quocieme individual
mínimo para os suplentes, "de
fmina a evitar que candidatos sem
votos possam ocupar as cadeiras.

U le.Mii iraia ainda da hdelidade
panidaria; jirevè que os voi(«
dados em mulheres e negros
para a Câmara dos De(iuiados
vão contar em dobro para a
dislribuiçãu do Kuiidn Partidário
crio Fundo Eleilotal; lediiz,dc
I milh.lii para lOt) mil u númeiu
minimo de assinaturas para a
apresemação de um projetu de lei
de iniciativa popular na Cámar.i
dos Depuiiidos; abre espaço
para cuiisulias populares suüie
questões locais durante as eleições
municipais ou gerais- uma
pspr-cie de "plelilseiio niunici|>al",
que rievr- ser a))mvado ppl.T
C.liiiara de Vereadores e
encaminharlo à Justiça Eleiitnal
ate 90 (lias amos da data da
eleição: e ria data de posse.
Ouiia novidade é u chamado
“voto prefetenclal" nas eleições
para presidente da Republica,
governadores e prefeitos. I&so
valena afieiias a |iariir das
eleições e 2024. (\ relatora
aigiimeiiluu que essa prática já é
adotada iia lilaiida e no estado de
Noia Iorque (EUA) e visa dar aa
eleitor a pnssihilidade de indicar
ate cinco c.indidains em ordem
de prefeiéncia. Na apuração
dos votos, serão cortadas as
opções dos eleitores até que
alguiii caiididaiu reúua a maioria
absoltii.T dos votos para r liefe do
Exrrulivu. N.i prática, a medida
acab.1 com a possibilidade de
segundo lurno nas eleições.
(GII Haranhio,
com infetmaeõas
<ta Apiocla eSmara)

íSrAOOOÚ MARANriãO
PHeHnUH* MUNICIMl DC BURiriCLIPlI/MA
CNPI N< 01.6U.S2S/0001-40
Rua Slo Raimundo, n>01, CEP: 63.393-000, Centro- Buittlcupu/MA
AVISO DE UCITAÇAO. PREGAO ElETRÚNICO N> 02B/2021. O MunIcIplQ
dé BuriTTcupu ● MA, por iriterrnédio da Praleilura Municipal de BunTKupu/
MA. torna público para conhecimento doi imaressados que a realuação do
presente certame esta previsto para o d a 31 de agosto de 2Ü21 as OBhOOmin
horas) horário de Braslia. liciCaçSo na modalidade PREGãO ELETRÔNICO,
do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO. Reg.stro de preços para
futura e eventual aquisição de veículos automotores, tipo caminhonete "píck*
up" terocuilfirnciio Oe interesso do Mumcioio de BuriWupu - MA, tontorme
Edital e Anexos, na forma da lei Federal n< 10.S20/2002. Decreto Municipal
004/2021. Decreto Municioal 007/2021, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei
Corriplcmentar n* 123/2006 alterada pela Lei Complementar n' 147/2014.
lel Complementar nt 1S5/2016 e aplicando se subsidiariamenio no que
couberem a Lel Federai n? 8.666/1993 e demais ncrnias pertinentes â especie
O download deste Edital c seus anexos estarSo disponíveis gratuítamente
seguintes páginas da Internet. Portal da Transparência do Município.
WWW huriticupu ma gov.br, wwrw.licilane1.rom.br/ site do TCE/MA: www.tce.
gov.br/sacop, poderá ser soürrtado através do e*mail: cplburiticupu202l^
gmail.com. bem como ser retirada no Setor de Licitaçáo, herário de 0B:00h
as 14.00h. localitado na Rua Sáo Ramundo. n< 01, CEP; 65.393-000. Centro Durltlcupu/MA.Burlbcupu - MA. em 10 de agosto de 2021.GUSTAVO PEREIRA
DA COSTAAssessor Juridico do MunlcrploOAK/MA N' 21.671.

SDE
JICOUCITACÃO
Ne 037/2Q21-CGCL
INTERESSADO: Município de Timon - MA, por meio da Coordenação
Geral de Controle das Licitações de Timon/MA,
OBJETO: Registro de preços para contratações futuras de serviços
de desinsetiiação, descupinliaçio e limpeia de caixas d’igua, para
atender as necessidades do município dc rlinan-MA, conforme
condições, quantidades e exigânclas estabelecidas no Edital e seus
anexos.
TIPO LIOTAÇAO: Menor Preço por Item.
DATA E HOHA OE INICIO DAS PROPOSTAS: 09h00mln do dia
17/D8/707T. DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: OSbOOmin dO Oia
26/08/7071 DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS-SESSÃO PÚBUCA:
OPhlOmin do dia 76/08/2071
LOCAL: wvvw.partaldecomorafpubheas.com.br. REFERÊNCIA OE
TEMPO; Para todas as referências dc tempo (horá'k> e min) será
observado o horário de Bresilia (DP). INFORMAÇÕES: O Edital
estará disponível para consulta e retirada de cópia no sibo www.
DorialdecomDraspuPlicas.com.bt é na sede Coordenação Geral dc
Controle das Licitações de Timon/MA. localbada na Praça São losó.
s/n“. Centro, Timon - MA, no horário de OShOOmIn as lãhOOmin, de
scfpjrda a sexta feira, ou solicitado através Co e maihlicitacaoiBtir
ma govbr. Tirtvon. ll/OS/2021. Pregoelra: Quésia Silva Feitosa.
ivçrcr
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o QUE E O DIÁRIO OFICIAL?
É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO E
ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O
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Ano 1 - Edição N° 082 de 12 de Agosto de 2021

- LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO; AVISO DE
LICITAÇÃO/2021
AMSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N*
025.'2021. O Miuiicipio de Buririaipu - MA, por intermédio da
Prefeitura Municipal de BmíticupiL-MA, toma público para
conhecimento dos interessados que a realização do presente
certame está pre\dsto para o dia 26 de agosto de 2021 às 09h00min
(nove horasi horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por itenr, tendo por
OBJETO: Contratação de en^resa para locação de software de
Gestão de Tributos e Gestão de Recursos Humanos pai'a atender as
necessidades da Prefeimra Mimicipal de Buriticupu MA.conforme
Edital e Anexos, na forma da Lei 10.520.-'2002, Lei Complementar
^n®. 123.’2006, Decreto n® 10.024 2019, Lei Complementar n°147 2014, Decreto Municipal n® 004/2021, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei S.666 1993 e suas alterações
e demais legislações correlatas. O download deste Edital e seus
anexos estarão disponí%'eis gratuitamente nas seguintes páginas da
Internet;
Portal
da
Transparência
do
Município:
\\-ww.biu'iiicupu.nta.gov.br
<httr>:^.wvv\v.buriticuou.ma.gov.br>.
w\w.licitanet.com.br.'
●diitp: \\-ww.comprasgovemamentais.gov-br> site do TCE.V1A;
<hnp: .www.tce.nta.gov.br sacop>.
www.tce.ma.gQv.br sacop
poderá ser solicitado através do e-mail: cplburitiaipu2021
'5 gmail.com <mailto:cnlbunticumi2021'Sgmail.com>. bem como
ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h,
localizado na Rua São Raimundo, n® 01. CEP: 65.393-000.
Centro - Buriticupu ^LA Buriticupu - MA, em 10 de agosto de
2021. GUSTAVO PEREIR.A D.A COSTA Assessor Jurídico d<
Município OAB MA N® 21.671

- LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE
LICITAÇÃO/2021
AMSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETROMCO N®
026 2021. O Município de Buiiticupu - M.A. por intermédio da
Prefeimra Municipal de BuriticupuMA toma público paia
conhecimento dos interessados que a realização do presente
certame está previsto para o dia 27 de agosto de 2021 às 09h00min
(nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREG.ÀO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, tendo por
OBJETO: Registro de Preços, para evenmais aquisições de
materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Murucipio
de Bunticupu - MA. conforme Edital e .Anexos, na fomia da Lei
Federal n® 10.520 2002, Decreto Federal n® 10.024 2019, Decreto
Municipal n® 004.2021 e Decreto Municipal n® 007,'2021.
aplicando-se, subsidiaiiamente, no que couberem, a Lei Federal n®
S.666.'1993. Lei Complementar n® 123.1006. com redação dada
pela Lei Complementar n® 147. de 07 de agosto de 2014 e demais
nonuas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus
anexos estarão disponíveis gratuitameiite nas seguintes páginas da
Internet;
Ponal
da
Tratispaiència
do
Município:
www.buriticiuju.ma.gov.br
-^http: www.buriticumi.ma.gov.br>.
www^licitanei.combr
<htrp: www.comp!'a5go\'emamentais.gov.br" site do TCEMA:
www.tce.ma.gQv.br sacop
'http: 'www.tce.ma-gov-br sacoD>.
podeiá ser solicitado através do e-mail; cplburitiaipu2021

'ggmail-com <mailto:cplburiurupu20_ 1 g gmail.com>. bem como
ser retirado no Setor de Licitação, horário de 0S:00h as 14;00Ii.
iocalizado na Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000,
Centro ● Buiiticupu-^MA. Biiriticitpii - MA, em 10 de agosto de
2021. GUSTAVO PEREIRA DA COSTA Assessor Jurídico dc
Município O.^B ^LA N® 21.671

- LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE
LICITAÇÃO/2021
AATSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETROMCO V
027.'2021. O Município de Buriticupu - M.A. por intennédio da
Prefeimra Municipal de Buriticupu'MA, toma público para
conhecimento dos interessados que a realização do presente
ceitame está pre\dsto para o dia 30 de agosto de 2021 às 09h00min
(nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item. tendo por
OBJETO: Registro de preços para evenmal e futura contratação de
empresa para a prestação de serviços de locação de veículos,
destinados a suprü' as necessidades das Secretarias Municipais do
Município de BuriticupuMA, confonne Edital e .Anexos, na forma
da Lei Federal n® 10.520 '2002. Decreto Federal n® 10.024,'2019,
Decreto Municipal n® 004/2021 e Decreto Municipal n® 007.2021,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n®
S.666'1993. Lei Complementar n® 123.2006, com redação dada
pela Lei Complementar n® 147, de 07 de agosto de 2014 e demais
normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus
anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da
Internet:
Portal
da
Transparência
do
Município:
ww\v.buríiicupu.ma.gov.br
<hitp: www.buriticupU-ma.gov.brTt.
wv\w.liciianei.oom.br.
<http:.Vwww.comDrasgQvemaiiientais.gov.br> site do TCE'MA:
wv^w.tce.ma.gQv.brsaccp
<htm: www.tce.ma.gov.br sacon--.
poderá ser solicitado através do e-ntail: cplbm-iticupu2021
^ gmait.com <mailto:cplburiticupu2021 ^ ginail.com>. bem como
ser retirado no Setor de Licitação, horário de 0S:00h as 14:00h.
localizado na Rua São Raimundo, n® 01. CEP: 65.393-000,
CenU'o - BuiiticupuNLA. Buriticupu - NLA em 10 de agosto de
2021. GUSTAVO PEREIRA D.A COSTA Assessor Jurídico d(
Município OAB.A-LA N® 21.671

- LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇAO: AVISO DE
LICITAÇÃO/2021
A^^SO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETROMCO V
028-2021. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da
Prefeitiua Municipal de Buriticupu‘MA, toma público para
conhecimento dos iiueressados que a realização do presente
certame está previsto para o dia 31 de agosto de 2021 às 09h00min
(nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔMCO. do tipo menor preço por item. tendo
por OBJETO: Regisuo de pteços para futura e eventual aquisição
zen
de veículos automotores, tipo caminlionete ' 'pickip'
quilômetro de interesse do Município de Buriticupu - MA.
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal n®
10.520 2002. Decreto Municipal 004.'2021, Decreto Mmücipal
007 2021. Decreto Fedetal tf 10.024 2019, Lei Complementar n‘1231006 alterada pela Lei Complementar n® 147/2014. Lei
Complementam® 155,1016 e aplicando-se subsidiariamente no que
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dc fossas. A abertura ocorrerá dia 25 de agosto às 13h:000min. Os inte
ressados poderão adquirir o Edital c seus anexos, junto à Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371.
Centro Barra do Corda - MA. no horário dc OShOOminh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA, no

anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Licitação,
localizada na Av. Luís Domingues. n'’ 95, Centro, Brejo/MA, atendi
mento das 08:00 as 12:00hs, demais iníbmiaçôes pelo Telefone(98)
3472-0019. Brejo - MA, 02 dc agosto de 2021. Anselmo Barbosa
Mourão - Presidente - CPL / Brejo/MA,

Portal da Transparência do município, infonnações pelo einail cplbdc2021@.gmail,com. Barra do Corda - MA, 10 de agosto dc 2021.
Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Prcgocira do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N"025/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N“ 42/2021PMBC/MA.A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.através
da Pregocira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento
dus interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço
global, nos termos da Lei n” 10.520/2002, subsidiariamenie, a Lei
n“ 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para prestação dos
serviços dc mão dc obra terceirizada cm caráter complemenlar
dc apoio administrativo c expediente para suprir as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação no município de Barra do
Corda - MA, A abertura ocorrerá dia 30 dc agosto às 14h:000min.
Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos,junto à Co
missão Permanente dc Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Mar
tins, 371, Centro Baira do Corda - MA. no horário de OShOOminh as
12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado-TCE- MA.

0 Município de Buriticupu - MA,por intermédio da Prefeitura Muni
cipal de Buriticupu/MA,toma público para conhecimento dos interes
sados que a realização do presente certame está previsto para o dia 26
de agosto de 2021 às 09h00min(nove horas) horário de Brasília, lici

no Portal da Transparência do município, informações pelo email cplhdc2021(gtgmail.com. Barra do Corda - MA. 10 de agosto dc 2021.
Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Prcgocira do município.

TCE/MA: www.tcc.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do
c-raaü: cplburiticupu2ü2 l@gmail.com, bem como ser retirado no
Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua
São Raimundo, n" 01. CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu MA,
Buriticupu - MA, em 10 de agosto de 2021. GUSTAVO PEREIRA

AVISO DE LICITAÇAO.PREGÃO PRESENCIAL N09/2021 PMBC/MA.A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA,através
da Pregoeira e equipe de apoio, toma-se público, para conhecimento
dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO,
na forma PRESENCIAL, com critério dc julgamento, menor preço
global, nos termos da Lei n" 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei n°
8.666/93. Objeto; contratação de empresa para prestação de .ser
viço de software Diário On-línc c Off-line do professor c portal de
serviços á comunidade escolar, no município de Barra do Corda..
A abertura ocorrerá dia 31 de agosto às 14li:Ü0min. Üs interessados
poderão adquirir o Edital e seus anexo.s, junto à Comissão Perma
nente de Licitação - CPI.., situado na Rua Isaac Martins, 371. Centro
Barra do Corda - MA. no horário de OShOOminh as 12h00minh ou
no sitio do Tribunal dc Conia.s do Estado - TCE - MA. no Portal da
Transparência do município, informações pelo email cplbdc2ü21úi!
gmail.com. Barra do Corda- MA, 10 de agosto de 2021. Publique-se.
Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município.
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELE
TRÔNICO N”. 35/2021 - PMBC/MA.Na publicação do diário olicial do estado do maranhão do dia 09 de agosto de 2021, seção 03,
página 21; onde se lê: com critério de julgamento, menor preço por
item. Ler-sc: com criicrio de julgamento, menor preço global. Barra
do Corda-MA. 10 de agosto de 2021 Publique-se. Mikaela Oliveira
Cabral-Pregoeira do município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO - MA
AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA Dl- PREÇOS 004/2021. A Co
missão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interes
sados que fará realizar, licitação na modalidade Tomada de Preços, no
regime de Execução Indireta, Empreitada por preço Global, disputa
por Lote, tipo menor preço, que tem como objeto a Implantação de
Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água nos Bairros: Santo
Antônio,Zé Gomes, Areias e nos Povoados: Escalvadinho e Boca da
Mata, no município de Brejo/MA, no dia 01 dc setembro dc 2021, as
14:00hrs (horário de Bra.silia) na sala da Comissão Permanente de
Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal dc Brejo. O Edital e seus

tação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,do tipo menor preço
por item. tendo por OBJETO; Contratação de empresa para locação
de software dc Gestão de Tributos e Gestão de Recursos Humanos
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Burilicupu''
MA.conforme Edital e Anexos,na forma da Lei 10.520/2002, Lei Com
plementar 0*’. 123/2006, Decreto n" 10.024/2019, Lei Complementar n".
147/2014, Decreto Municipal n‘*(X)4/202l, aplicando-se subsidiariamenteno que couber a Lei 8.666/1993 esua.s alterações e demais legislações
correlatas. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis
gratuitamenüí nas seguintes páginas da Internet; Portal da Transparência
do Município: www,buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/ site do

DA COSTA Assessor Jurídico do Município OAB/MA N° 21.671.
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N"026/2021.
0 Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Mu
nicipal de Buriticupu/MA. toma público para conhecimento dos in
teressados que a realização do presente certame está previsto para
o dia 27 de agosto de 2021 às 09h00min (nove horas) horário dc
Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços, para
eventuais aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha
e utensílios domésticos para atender as necessidades das diversas
Secretarias do Município de Buriticupu - MA, conforme Edital c
Anexos, na forma da Lei Federal n" 10.520/2002, Decreto Federal n°
10.024/2019, Decreto Municipal n" 004/2021 e Decreto Municipal n"
007/2021, aplicando-.se, subsidiariamente, no que couberem, a l-ci Fe
deral n° 8.666/1993, Lei Complementar n® 123/2006, com redação dada
pela Lei Complementar n" 147, de 07 dc agosto dc 2014 e demais nor
mas pertinentes à espécie. O download deste Edital c seus anexos estarão
disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet; Portal tia
Transparência do Município: www.buriticupu.nra.gov.br, www.licitanel.
com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solici
tado através do e-mail: cplburiticupu202l@gmail.com, bem como ser
retirado no Setor de Licitação,horário de 08:00h a.s i4:00h,localizado na
Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Cenuo - Buriticupu/MA.
Buriticupu - MA,em 10 de agosto de 2021. GUSTAVO PEREIRA DA
COSTA Assessor Jurídico do Município OAB/MA N° 21,671.
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N“ 027/2021.
O Município dc Buriticupu - MA. por intermédio da Prefeitura Mu
nicipal de Buriticupu/MA, toma público para conhecimento dos inte
ressados que a realização do presente certame está previsto para o dia
30 de agosto de 2021 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília,
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor
preço por item. tendo por OBJETO: Registro de preços para even
tual e futura contratação dc empresa para a prestação de serviços de
locação dc veículos, destinados a suprir a,s necessidades das Secreta
rias Municipais do Município de Buriticupu/MA, conforme Edital e
Anexos, na forma da Lei Federal n'’ 10.520/2002, Decreto Federal n"
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Prefeitura Municipal de Buriticupu

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

Pregão 025/2021
DATADA ABERTURA

DATA DA PUBLICJAVISO

DATA FA PUBLIC./EDITAL

TIPO

SITUAÇAO

26/08/2021

12/08/2021

12/08/2021

Menor Preço

Aberta

LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO DA LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
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