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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ 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 Licitatório n° 003/2022, 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 do
Município - DOM, Jornal de Grande Circulação "Jornal Pequeno", Sistema Eletrônico de
Acompanhamento de Contratações Públicas SACOP/TCE/MA e no site www.licitanet.com.br.

Buriticupu/MA, ern,06 de janeiro de 2022.
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ESTADO DO MARANHÃO
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° 003/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022. 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 25 de janeiro de 2022
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 eventual, futura e
parcelada aquisição de pneus e câmaras de ar para suprir as necessidades da frota de veículos das
secretarias do Município de Buriticupu - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal
n° 10.520/2002, Decreto Municipal 004/2021, Decreto Municipal 007/2021, Decreto Federal n°
10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei
Complementar n° 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal n°
8.666/1993 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:
www.buriticupu.ma.gov.br, vv-ww.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.brlsacop,
poderá ser solicitado através do e-mail: cp1buriticupu2021ggmail.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 06 de janeiro de)022.

flo

2'‘

0

2kç
çtN..4
1(t4
Q°

BEIRO
o Município
N° 22429

SURIlICUPU-MA

roc /570(20 7

/2021

Fls
Rub
10-11-1994

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPUMA
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° 003/2022, datado
de 03/01/2022, a ser julgado em 25 de janeiro de 2022 às 09h00min, no Mural de Avisos desta
Prefeitura nele ficando pelo prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis.

A referida licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual,
futura e parcelada aquisição de pneus e câmaras de ar para suprir as necessidades da frota de veículos das secretarias do Município de Buriticupu - MA, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no Município de Buriticupu/MA.
Buriticupu - MA, em 06 de janeiro de 2022.
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do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através
do e-mail: cp1buriticupu2021@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 04 de janeiro de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO
RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2022.
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos
os interessados que a realização do presente certame está previsto
para o dia 24 de janeiro de 2022 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 eventual, futura e parcelada aquisição de Gêneros Alimentícios,
Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no Município de Buriticupu/MA, conforme
Edital e Anexos, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto
Municipal n° 004/2021 e n° 007/2021, Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 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: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/ site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através
do e-mail: cplburiticupu2021@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 04 de janeiro de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO
RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022#
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos
os interessados que a realização do presente certame está previsto
para o dia 25 de janeiro de 2022 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
eventual, futura e parcelada aquisição de pneus e câmaras de ar para suprir as necessidades da frota de veículos das secretarias do Município de
Buriticupu - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro
de 2019, Decreto Municipal n° 004/2021 e n° 007/2021, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993 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: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/ site do
TCE/MA: wwwrce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do
e-mail: cplburiticupu2021Ãgmail.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 04 de janeiro de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO
RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2022.
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os
interessados que a realização do presente certame está previsto para o
dia 26 de janeiro de 2022 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
eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos e materiais
de fisioterapia e fonoaudiologia para atender as necessidades da rede
municipal de saúde de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos. na
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forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 004/2021
e n° 007/2021, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 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: www.
buriticupu.ma.gov.br. www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.
tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@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 04 de janeiro de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022.
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os
interessados que a realização do presente certame está previsto para o
dia 27 de janeiro de 2022 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
eventual, futura e parcelada Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de publicidade legal, compreendendo publicações em Jornal Diário de Grande Circulação Estadual de materiais
tais como avisos de licitações, editais, avisos de resultados, homologações, extratos de contratos, leis, decretos, portarias e outros congêneres
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA,
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto
Municipal n°004/2021 e n°007/2021, Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°8.666, de
21 de junho de 1993 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: www.buriticupu.ma.gov.br. www.licitanetcom.br/ site do TCE/MA: www.tce.
ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: colburiticupu2021@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
04 de janeiro de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO,
Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2022.
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os
interessados que a realização do presente certame está previsto para o
dia 28 de janeiro de 2022 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
eventual, futura e parcelada contratação de empresa especializada no
fornecimento de água mineral potável, sem gás, envasadas em garrafões de 20 litros, e garrafas PET, para atender as necessidades das
Secretarias Municipais no Município de Buriticupu - MA, conforme
Edital e Anexos, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto
Municipal n° 004/2021 e n° 007/2021, Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 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: www.buriticupu.ma.gov.br. www.licitanet.com.br/ site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop poderá ser solicitado através do
e-mail: cplburiticupu2021ggmail.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 04 de janeiro de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO
RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N°22429.

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF: —.597.343-** em 06/01/2022 20:03:11 - IP com n°: 192.168.1.102
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para
conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 25 de janeiro de 2022 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 eventual, futura e parcelada aquisição de pneus e cámaras de ar para
suprir as necessidades da frota de veículos das secretarias do Município de Buriticupu - MA, conforme Edital e Anexos, na
forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto
Municipal n° 004/2021 e n° 007/2021, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 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:
ivvww.buriticupu.ma.gov.br>,
<h ttp://www. comprasgovernamentais. gov. br>
site
do
TCE/MA:
<h ttp: //www. tce. ma.gov. bri sacop>, poderá ser solicitado através do e-mail:
I to: cp I buri ti cupu2021(d,gm ai I . 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 04 de janeiro de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO
RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva El
CPF: —.597.343-** em 06/01/2022 20:03:11- IP com n°: 192.168.1.102
www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial/?id=501
aDOM
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Corpo de Bombeiros realiza a distribuição das 3,9 mil cestas básicas para afetados pelas chuva

n•di
.

estiveram presentes para
apoiarem as prefeituras na
assistência a desabrigados",
informou através do Twitter.
Jerry, por sua vez, destacou
que o governo estadual está
mobilizado e agindo em várias
frentes no apoio à população
atingida. "Me reuni com a
secretária Marcela Mendes,

com o coronel Célio Roberto,
do Corpo de Bombeiros, e
membros da equipe da Saúde
para avaliarmos os dados das
enchentes em cada cidade
atingido. Estamos em plantão
permanente, ao lado dos
municípios, em defesa da
população", afirmou.
Além das cestas básicas, os

Queimação de Palhinhas será
realizada nesta quinta-feira

r

11

redsicacvn jornalpe•quenetromUr 1 www jornaipequeno.combr
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COM ta em erra m ento das
comemorações do Natal do
Maranhão, nesta quintafeira (6) será realizada a
Queimação de Palhinhas.
O ritual é o ponto alto das
festividades em celebração
ao Dia de Reis, data que
marca o encerramento
do suco natalino para os
ilik cristãos.

PEQUENO

Geral

/2021

as
Governo distribui 3,9 mil
básicas para afetados pela chuva
O governo do Maranhão
começou nessa quarta-feira
(5) a entrega de 3,9 mil cestas
básicas para as pessoas afetadas
pela chuva no interior do
estado. Cidades corno Mirador,
Jatobá, Barra do Corda e
Grajaú decretaram situação de
emergência. E um comitê com
órgãos do estado foi criado para
enfrentar os problemas.
"Seguimos trabalhando para
ajudar a população atingida
pelas enchentes no Maranhão.
Despachamos 2,1 mil cestas
básicas para a região de
Colinas, mil para Mirador e
750 para Imperatriz. Estamos
juntos realizando ações para
cuidar das pessoas, o trabalho
é intenso e urgente", destacou
Marcela Mendes, secretária de
Governo (Segov)
Impossibilitado de viajar por
ter contraído Covid-19, o
mador Flávio Dino disse
lá acompanhando os
hos na região através do
comitê. "Assim que minha
saúde permitir, retomarei as
viagens", comentou.
Ele destacou ainda que, na
terça, uma comitiva liderada
pelo secretário Márcio Jerry
(Cidades e Desenvolvimento
(Jrbano) esteve em Mirador e
Colinas para verificar os danos
causados pelos alagamentos
e se encontrar com lideranças
locais para tomar providências
imediatas. "Bombeiros e
equipes da saúde também

1

NO Maranhão, assnn como
em algumas cidades de
Portugal, a Queimação de
Palhinhas é uma tradição
cultural realizada há mais
de 150 anos e o 'reisado'
remonta a visita dos três
Reis Magos à manjedoura do
menino Jesus.
A celebração é uma
realização anual do Centro

de Cultura Popular Domingo
Vieira Filho (CCPDVF),
equipamento cultural
vinculado à Secretaria de
Estado da Cultura (Secma).
A festividade é manada pela
retirada dos galhos de murta
que enfeitam a manjedoura,
ato que da inicio ao desmonte
do presépio. Em seguida, os
galhos são lançados ao fogo,

Restaurantes Populares estão
mobilizados para distribuir
refeições. Em Imperatriz são
400 almoços e 400 jantares
diariamente, enquanto Grajati
serve 100 pratos no almoço e
outros 100 no jantar. Cabe ao
Corpo de Bombeiros retirar
as quentinhas e entregar aos
desabrigados.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL
AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICAPREGÃO ELETRONICO N° 001/2022 - O
Municio. de São Mateus do Maranhão • MA toma públIco aos interessados que
com base na Lei n°10 52C/02. Decreto federal n` 10 024/2019 e subsidianamenn
as disposições da Lei n°13.666/93 e suas alterações posteriores, tara realizar as
09h30rnin (horário de Brasilia) do dia 21de janerro de 2022, Ircitação na modalidade
Pregão Eletrónico n°00112022. do tipo menor por dem, tendo por objeto o Registro
de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para
aquisição de material de construção em gerai para atender as necessidades das
Secretanas Municipais do Municipio de São Mateus do Maranhão/MA.Poderão
participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos
do Edital A sessão pública acontecerá pelo site hás rissinsi licitaseomateLs
com br O Edital está chsponibilizado, na integra, no endereço eletrônico www

quando são renovados os
pedidos de paz e esperança
para o ano que se inicia.
Este ano, a celebração será
iniciada às 17h20, com um
cortejo que sairá da Casa
do Maranhão em direção ao
Centro de Cultura Popular
Domingos Vieira Filho,
ambos localizados no Centro
Histórico de São Luis.
A celebração da Queimação
de Palhinhas é aberta ao
público, mas será obrigatório
o uso de máscaras e respeito
ao distanciamento social.

licitasdomateus com.br,https /Nas. Me ma.gov brisaCopimuraisite,https doninu
saomateus.ma.govbri e atavas do e-mail cplsaomateus2021@grnarl.com, e
também poderão ser lidos erou obtidos na Sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada no Centro Administrativo localizado na Praça da Matriz, n°
42. CEP 6E470-000. Centro - São Mateus do Maranhão/MA no horário das
08h0Onn (oito horas) às 12h00mrn (doze horas) mediante entrega de 01 furna)
resma de papel A4 no endereço supra Sio Mateus do Maranhão/MA.04 de lano.
de 2022 TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ.Pregoora Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NP 153/2021
PREGÃO ELETRONICO Mr. 002/2022 (SRP) - CPUPMHC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPUIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022. O Municlpio de
Fturrbsupu - MA. por intermêdo da Prefeitura Municipal de Burilcupb/MA, toma
público para conhecrmento de todos os interessados que a realização do presente
certame está previsto para o dia 25 de lanerro de 2022 as 09h0Omin (nove horas)
hei.° de Brasilia, lotação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
menor preço por tem, tendo por OBJETO:Regrstro de Preços para eventual, futura
e parcelada aquisição de pneus e câmaras de ar para supnr as necessidades
da frota de veicules das secretarias do Municie. de Burilcuou - MA, conforme
Edital e Anexos, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. do Decreto
Federal n° 10024. de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 004/2021 e
n° 007/2021. Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicandose, subsichanamente, a Ler n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas
pertinentes á espéde O download deste Echtal e seus anexos estarão desportivos
gratuitamente nas seguintes pág.. da Internet. Portal da Transparência do
Murocipro, www bunticupirma govbr, www.liatanet com.bri arte do TCEJMA www
treme goT baafscotõ. Poderá ser solicitado através do e-mail cplbunbcupu2021@
gmailtrom, bem como ser rebrado no Setor de Licitação, horano de 013:00h as
14 005 localizado na Rua São Raimundo, n° 01. CEP: 65.393-000, Centro Burticupu/MA Bunticupu - MA, em 04 de janeiro de 2022 MARCOS GABRIEL
22429.
ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Munklplo. OAEVMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N. 00412022. O Municie. de
Bunticupu MA por intermédio da Prefeitura Municipal de Bunticupu/MA, toma
público para conheornento de todos os interessados que a realização do presente
certame está previsto para o dia 26 de janeiro de 20220$ 09hCOmin (nove horas)
horário de Brasil., licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, dobe° menor
preço por rtem, tendo por OBJETO: Registro de Preços para evential, futura e
parcelada aquresçáo de equipamentos e matenars de fiVoterapra e fonoaudiologia
para atender as necessidades da rede municipal de saúde de BunticupulMA,
conforme Edital e Anexos, na forma da Ler n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
do Decreto Federal n° 10024, de 20 de setembro de 2019 Decreto Municipal
n°00412021 e n° 007/2021, Lei Complementar st° 123, de 14 de dezembro de
2006. aphcando-se, subsidianamente, a Ler n° 1E666, de 21 de junho de 1993 e
demais normas pertinentes â espec.. O download deste Edital e seus anexos
estarão disponivers gratuitamente nas seguintes páginas da Internet Portal da
Transparência do Municlpio, WWW.buriticupu.ma.gov.br, www.lertanetcom.bd stre
do TCE/MA ouve Ice magoo brisacop, poderá ser solicitado através do e-mail,
cplburrtscupu2021@grnail com, bem como ser rateado no Setor de Licitação,
horário de 013,005 as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, n° 01, CEP:
6E393-000, Centro - Buriticiipu/MA. Bunteupu - MA, em 04 de janeiro de 2022.
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Juddloo do Munidplo. OAB/
MAS' 22429.

É MAIS AUTOES11MA.

*q.

A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA, localizada
na Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro - Humberto de Campos
- MA, CNPJ: 06.222.816/0001-93, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n1 002/2022, no
dia 19/01/2022 às 14h03 horário de Brasília, no sito https,/Nzwwaomprashumbertodecamposaombri. objetivando o "Contratação de Empresa para elaboração de Projetos de Engenharia, arquitetura e
orçamentos para a Construção de Pontes em Concreto Armado no
Municlpio de Humberto de Campos - MA", conforme quantidades e
especificações contidas no Termo de Referênda, Anexo I do edital.
O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitaçâo-CPL, em dias diais, segunda à sexta-feira, nos horários das 08:00h
ás 12,00h e das 14:00h as 18:00h, também encontra-se a disposição
dos interessados nos sites: https://vAi.v.comprashumbertodecarnpos.
com Sri. https,//www humbertodecampos.magovbr e ww.tce.ma.gov.br.
Qualquer modificação no Edital será divulgada no sita httpa/AwAvaomprashumbertodecampos.com brl. ficando as empresas interessadas em
participar do certame obrigadas a acessalo, diariamente, para obtenção
das informações prestadas. Dúvidas ou informações. segue e-mail, cplpmhc@gmail.com.
Humberto de Campos (MA), 05 de janeiro de 2022.
Sidnei Luiz Silva Lima
Secretario Municipal de Administração, Património e Finanças
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Prefeitura Municipal de Buriticupu
R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA
CNPJ, 01.612.525/0001-40 - Tel: 988108-3987 - Site: www.buriticupu.ma.gov.br

PREGÃO - 003/2022 - ABERTA
PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 07/01/2022
DATA DA ABERTURA: 25/01/2022
PUBLICAÇÃO DO AVISO 06/01/2022
TIPO: MENOR PREÇO
LOCAL DE ABERTURA: PREGÃO ELETRÔNICO
COMISSÃO: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

.."

RESPONSÁVEL PALA A INFORMAÇÃO: MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO: PEDRO FRANKLIN DE VITERBO
RESPONSÁVEL PELO O PARECER JURÍDICO:
RESPONSÁVEL PELA A ADJUDICAÇÃO:

INFORMAÇÃO DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA

ORGÃOS VINCULADOS
GABINETE DO PREFEITO
"mak
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EDITAL DE LICITAÇÃO 003/2022
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