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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° 038/2021. 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 Ollcial do Município - DOM. Jornal de Grande Circulação "Jornal Pequeno".
Sistema Eletrônico de Acompanhamento de Contratações Públicas SACOP/TCE/MA e no site
vwvvv.licilanel.com.br.

Buriticupu/MA. em 14 de outubro de 2021.
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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

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO N" 038/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021.0 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 03 de novembro 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 eventual, futura e parcelada
contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos diversos para atender as
necessidades 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 Federai 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,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

de outubro de 2021.
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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

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fms que se fizerem necessários que foi
afixada cópia do Editai e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 038/2021, datado
de 14/10/2021, a ser julgado ein 03 de novembro de 2021 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 contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos diversos para
atender as necessidades do Município de Buriticupu/MA.
Buriticupu

de outubro de 2021.
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

de Barra do Corda/MA, no horário de 08:00 h as Í4:00h, onde serão

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021. O

também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos
sobre a Licitação ou pelo e-mail: licitacao@barradocorda.ma.gov.br.

Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Muni
cipal de Buriticupu/MA, toma público para conhecimento dos inte
ressados que a realização do presente certame está previsto para o dia
03 de novembro de 2021 às 14h30min (quatorze e trinta) horário de
Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro dc preços para
eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços
de locação de veículos, destinados a suprir as necessidades das Secre
tarias Municipais do Município de Burilicupu/MA. conforme Edital
e Anexos, na forma da Lei Federal n° 10.520/2002. Decreto Muni

Barra do Corda/MA, 14 dc outubro de 2021. Publique-se. Christoffy
Francisco Abreu Silva-Presidente da Comissão Especial de Licitação.
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. Na publicação do
diário oficial do maranhão do dia 08/10/2021, seção 03, página 33,
extraio de contrato n® 305/2021; Adesão a ata dc Registro de preço do
pregão eletrônico n®011/202L'MA onde se Ic: O valor: RS 2.135.274
(dois milhões, cento e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro
reais); Lê-se: RS 2.135.274,09 (dois milhões cento e trinta e cinco

cipal 004/2021, Decreto Municipal 007/2021, Decreto Federal n"
10.024/2019, Lei Complementam® 123/2006 alterada pela Lei Com

mil, duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos) DATA: Barra
do Corda(MA), 14 de outubro de 2021. ASS: Vanessa Vieira Fonseca

plementam® 147/2014, Lei Complementam® 155/2016 e aplicando-

de Ferry-C.A,RG: Secretária Municipal de Saúde.

-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal n® 8.666/1993 e
demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO
GURUPl - MA

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/

PREGÃO PRESENCIAL N® 001/2021.PROCESSO ADM1NTSTR.ATIVO N" 031-'2021. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
.-\vi.so de Licitação. A Comissão Fcnnancnlc dc Licitação da Prefei
tura Municipal de Boa Vista do Gurupi - Ma. na forma da Lei Fede
ral n* 10.520 de 17 dc Julho de 2002. apiicando-se subsidiarianicnle a Lei Federal n* 8.666/‘/3 e suas alterações, eomunicu que no dia
29.10.2021 às 10:00 horas, fará licitação para Contratação de empre
sa cspeciali/ada cm prestação de seiviços para locação dc estiuturas
diver.sus. materiais, equipamentos e mão dc obra especializada, dc
bandas para apresentação dc .shows artísticos para atender a Fesui de
aniversário da Cidade, na modalidade Pregão,sob a forma Presencial,
do tipo Menor Preço. O editai e seus anexos estão à dispo.siçà»' dos
interessados na sala ila Comissão Cenlml de Licil:íção dc 2® a 6® feira
das ()8h00min às 12h00min, na .\v. Roscanu Sarney. 87 - Centro -Boa Vista do Gurupi .M.A. Polo portal da transparência do municipio: hitp:.'/iransparencia.boavistadogurupi.ma.gov.br.'. Esclarecimen
tos adicionais deverão ser pn>iocolados na Comissão Permanente dc
Licitação, no horário dc expediente ou por e-inail, no endereço eletrô
nico: cplbvdogurupi (ütoutlook.com. Zé Doca - Ma, 14 de outubro de
2021. Victor Gabriel Silva Penha. Pregoeiro do município.
PREFEITURA MUNICIPALDE BURITICUPU - MA

sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu202I@
gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário dc
08:00h as 14;00h, localizado na Rua São Raimundo, n® 01, CEP:
65.393-ÜOÜ, Centro - Buriticupu'MA. Buriticupu - MA, em 14 de
outubro de 2021. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO Asses
sor Jurídico do Município OAB/MA N° 22429.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE REVOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIALN"025/2021SRP.A Prefeitura Municipal de Chapadlnha, Estado do Maranhão,de
acordo com as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, toma
pública a REVOGAÇÃO do objeto: “eventual contratação de empre
sa especializada para execução dc pavimentação com reve,stimento
primário em vias públicas(urbanas) no município dc Chapadinha/
MA” da Licitação - Pregão Presencial n® 025/2021 -SRP, com funda
mento no caput, do Art, 49 da Lei Federal n° 8.666/93, por razão de
interesse público. Chapadinha/MA, 14 de Outubro dc 2021. Luciano
de Souza Gomes/Pregoeiro Municipal.
AVISO DE REVOGAÇÃO.TOMADA DE PREÇO N“ 027/2021.
A Prefeitura Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão,de acor

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N® 038/2021. O
Município de Buriticupu - MA.por intermédio da Prefeitura Munici
pal dc Buriticupu/'MA, toma público para conhecimento dos interessa
dos que a realização do presente certame está previsto para o dia 03 de
novembro de 2021 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licita
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,do tipo menor preço por
item, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e par
celada contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos
diversos para atender as necessidades do Município dc Buriticupu/MA,
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal n° 10.520/2002,
Decreto Municipal 004/2021, Decreto Municipal 007/2021, Decre
to Federal n® 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006 alterada
pela Lei Complementam® 147/2014, Lei Complementam® 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 seguin
tes páginas da Internet: Portai 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-raail: cplburilicupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licita
ção, horário de 08;00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimimdo,
n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA,
em 14 de outubro de 2021. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEI
RO Assessor Jurídico do Município OAB/MA N® 22429.

do com as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, toma
pública a REVOGAÇÃO do objeto: “Contratação de empresa es
pecializada na execução dos serviços de construção de Sistema
dc Abastecimento de Água do Povoado Tabuleiro dos Pretos
no município de Chapadinha" da Licitação - Tomada de Preço
n® 027/2021, com fundamento no caput, do Art. 49 da Lei Federal
n® 8.666/93, por razão de interesse público. Chapadinha/MA, 14 de
Outubro de 2021. Luciano de Souza Gomes/Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

RETIFICAÇÃO. Retificadora do AVISO DE LICITAÇÃO na mo
dalidade PREGÃO PRESENCIAL de n® 030/2021. A Publicação
do aviso de licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDE
LÂNDIA, com o Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços interesse deste Município.. RETIFICA; Onykliey Fatiano
Domingos Soares, Presidente da CPL, publicado no Diário Oficial
do Estado do dia 11/10/2021. ONDE SE LÊ; Contratação de empre
sa para prestação de serviços interesse deste Município.. I-EIA-SE:
Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos de inte
resse deste Município. Cidelândia/MA, 13 de outubro de 202!. Solon
Rodrigues dos Anjos Neto - Procurador Jurídico.
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As impunidades nos ilícitos na Justiça(Parte 24)

A JNCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL

ilícita,de nulidqade plena
“O caminho de Deus é perfeito; a palavra do
Senhor é pravada:é um escudo para todos os que
nele confiaiii.’'(Salmos 18:30). Pela Lei Divina.
0 magistrado(a)se obriga a seguir o caminho da
veidade,lealdade e sinceridade na aplicação da
lei e Dotma inconsdtutíooal em suas dedsfies
honradas. Nunca buscar o caminho do emprego
da sua lá pessoal mcncitosa e criminosa, ao
desconhecer o ddadão na lesão de seu dirdio,
que Deus e seu filho Jesus não aceitam: “Fiemão
fora os cães e 05 feiticeiros, e os homicídios,
e os idólatras, e qualquer que ama e comete a
mendra’'(Apocalipse 22:15). São, pois. fraudes,
trambiques, bandidagens e rtellrnc processuais os
julgamentos iUcilos, por se ftnuaiein em mentiias
criminosas e ilegais. E Deus diz‘Maldito o
homem que corJU tio homem”.(Jeemias 17;5).
As provas maiores nos apegam quando os
iecu.'SOS slo de nenhum valorjuridico para a
reforma das dedsóes Uíciias, sujas, nojentas
e criminosas. As ilitítudes se etKerram nos
tribunais supesioies, o supremo,os pqatujk g
^fedáois an inac^hetecn o recurso especial,
^ de revisia e o extraordinário oa falsa alegação
jn inadmiür0 recurso-de não fundamentação.
Além de não acolherem os recursos, por rxrrmas
iniemas,por considerarem na apresentação
de provas. É vergonhoso lermos de denunciar
os desembargadores(as)e ministrosfas), que
rejátam estes recursos, por fáta de conhecimento,
analfabedsmos ou interesses pessoais a servir a
podettec, mctmBite Cfuando desde a sentença
que se apresentou o[níringimeolo às cermas
constitudooais e legais, Ou ouras inadmissões
em motivos e razóes iguais: ilícitas e criminosas.
Aliás, desde as decisões sentenciais, os
embargos de declaração, artigo 1022-1, II e OI,
do CPOTOiS,ordenam esclarecer obscuridade,
eliminar cootradição,suprir omissão até de oficio
ou a rcqueiimoito, c corrigir 0 erro material
Na interpretação consdente e concisa em não
suprir a omissão,do julgamento de etms crassos
enéscios.ébom lomamascocheemeraos

que os embargos dcclaratnrios obrigam ao
juiz(a), desembaigadot(a)e ministrofa) a
corrigem e reformarem a sentença, no dever de
reconhecer a inconstiaioonalidade da decisão
Uidia e ciminosa,de oficio, ao se interpor o
reauso de fiação,oniinátio e espedá. Mas
nunca acontece,já que os magisDados(as)
são supetpoderesos e inattogíveis, mesmo
por dedsòes criininosas, ilícitas, úijustas,
desonestas, bandidas e Dapaceiias, getalmente
a servir a poderoso. E nenhum itia^krado(a),
descmbatgadoria)e ministro(a)é mais
competente, capacitado, efidents e Imelígeme
em saber interpretar e a^car as leis e noimas
consbtuóooais do que o advogado (a). Entendo
que jusriça ímegia e eficaz se faz sem a
humilhação, desprezo, menosprEzo,submissão e
subjugaçlo ao advogado(a),em suas prenogativas
legais e consdtuáonás,que o anigo 133 da CF
condena, na sua clareza solar ~0 advogado é
indi^jensável á administração da justiça, sendo
imutável por seus atos e manifestações no
exodoo da profissão.'
Subindo então os recursos de apáação e ordinário
aos tribunais estaduais e federais, dífidlmeme
são reformados,como se rão merecessem
as reformas. O que revolta ao advt^do são
as ações dos ddadãos(ãs)pobres contra os
governos,os poderosos e os ricos, que recebem
a impnxedètKia no juiu dvel,sobrenido as
de danos morais e materiais. Com a cessação
aibhtária do mandato pdo Baoco do Nordeste,
os boDotários de valores significativos, ficam
desprezados para o seu pagamento, não servindo
de nada os recursos propostos. Nãojulgam
rorrm mente os recuTsos e ainda desprezam
os termos dos embargos de declaração, cujo
recurso espedal, dc fundamentação ilícita e
crimíDosa,sem ao menos fundamaiiarem a
inconstitudonalidade arguida,como também
no recurso de revista nos TRTs. O que deviam
ser remetidos os recursos para a Suimcia
Cone,cemo recurso extraxdiiúrio, por não

serem reconheddo a inconstitudonalidade dos
julgamemos ilidtos, criminosos e mentirosos.
Até nos assassinatos a própria imprensa nacional
tem divulgado que não é Cocada coodignajnenie
as penas comas,em paniculaj no homiddki,
feminiddio e latrocínio com penas biarxlas,sem
a condenação pela aima de
tomira dos
familiares na perda do ente querido e «ganização
aiminosa. E a pena máxima sequer condena.A
impt«isa por isso humilha a Justiça.
Assim, as decisõesjudidais ilicit^ criminosas,
desonestas e mentirosas üo de nulidaúes plenas,
por suas inconstinjdonalidades claras e eMdentes
ao não terhavido a aplicação correta das leis e
noemas constitucionais, na forma dos artigos
93-IX e 97 da CF e Súmula Vioculante 10 do
STF,em muitas vezes a servir bancos, grandes
empresas e ricos. E sem haver as punições
adininistrativas, civis e penais, tomo detemtina
a LC 3ãJ79, que considéni dc logo em delitos
de improbidade, corrupção e outros crimes, ao
confirmar as lesões de direitD dos ddadãos(ãs)
humildes e pobres.
Ao final. Deus e Jesus não acatam as decisões
ilitítas e criminosas: a)“Não adulterarás. Não
darás falso testemunho ctxioa o teu próximo”
(Exodo,27;7-9); b)"Não perverta os direitos dos
pobres em seus processos”(Êxodo,23;6); c)"Ai
daqueles que fazem leis injustas e que escrevem
deôetos opressores para punir os pobres dos seus
direitos",(Isaias, 16:1-2); d)"Quem cometer
injustiça receberá de volQ a injustiça e não haverá
exceção para ninguém'(Colossenscs,3:23);e)
"O rei, que julga os pobres corrfocme a verdade,
fiiirrará o seu trono para sempre(Provérbios
29:14);f)" sobre todo o uegódo fiaudulento,...
sobre toda coisa perdida de que alguém disser
que é sua,a causa de ambos será levada perante
os juizes: aquele a quem condenará osjuízos
pagarão en dobro ao seu próximo”(Êúdo 22:9);
g)"Aco!há-nte em vosso cotação,a ninguém a
uatamios com injuaiça, a ninguém conontpenios,
a ninguém exploramos(2Cotúrtios 7.2).
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AVISO DE LICITAÇXO. PRECÍO ELETrOniCO N« 038/2021.0 Munldpio de
Burlticjpu ● MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de BuritScupu/
MA. torna público para conhecimento dos interessados que a rcalltap3o
do presente certame esté previsto para o dia 03 de novembro de 2021
às OOhOOmin (nove horas] horário de BrastUa, licitaçJo rta modalidade
PREGAO ELETRDNICO, do bpo menor preço por item, tendo por OBIETO:
Registro de Preços para eventual, tutura e parcelada contrataçào de
empresa para fornecimento de materiais esportivos diversos para aterrder
as necessidades do Munictpáo de Buriticupu/MA,conforme Edital e Anexos,
na forma da Lei Federal ne 10.S20/2002. Decreto Municipal 004/2021,
Decreto Munidpal 007/2021, Decreto Federal n< 10.024/2019, lel
Complementar n’123/2006 alterada pela Lei Complementar n* 147/2014,
Lel Complementar ne 159/2016 e aplicando-se subsidiarlamente no que
couberem a Lel Federai n> 6.666/1993 e demais normas pertinentes
i espécie. O download deste Edital e seus anexos estarJo disponíveis
gratuitamente nas seguintes págiras da Internet: Portal da Transs>arència
do Murvcipio: www.buntlcupu.ma.gov.br,www.licitarsel.com.br/ site
do TCE/MA: svww.iee.ma.gov.br/sacop. poderá ser soliciudo através do
e-mail: cplburiTÍcupu2021^gmail.com, bem corrso ser rebrado no Setor de
Ücita;lo,norárlode08:00h as 14:00h,localiudo na Rua Sio Raimundo, ná
01, CEP; 65.393-000, Centro - BuntIcupu/MA. Burtbcupu ● MA,em 14 de
outubro de 2021. MARCOS GABftlEl ARAÚJO RIBEIRO Assessor Jurídico do
Município OAB/MA N* 22429.

AVISO DE LIOTAÇAO. PREGÃO ELETRDMICO
039/2021.0 Murido o de
Surictcupu - MA. por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/
MA. toma público para conhecimento dos interessados Que a realiução
do presente certame está previsto para o dia 03 de novempro de 2021 ás
14h30min (quatorze e trinta) horário de Braslia, licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo nvenor preço por item, tendo por OBJETO:
Registro dc preços para eventual e futura contrataçáo de empresa para
a prestação de serMços de locaçJo de veículos, destinados a suprir as
necessidades das Secretarias Municipais do Município de Bunticupu/
MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal ns 10.S70/2002,
Decreto Municipal 004/2021, Decreto Munkipal 007/2021, Decreto
Fedeial n< 10.024/2019. Lel Complementar n'123/2006 alterada pela Lei
Complementar n* 147/2014, lel Complementar n* 15S/2016 e aplicandose subsidiarlamente no que couberem a Lei Federal n*8.666/1993e demais
normas pertinentes i espécie. O download deste Edital e seus anexos
estaráo disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet:
Portal da Transparência do Município; www.buríticupu.ma.govbr, www.
licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
, bem como
solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021$igmail.
ser retiiado
Setor de Lidtaçio, horárío de 08:00h as 14:00h, localizado
na Rua São Raimundo, nS 01, CEP 65.393-000, Centro - 6unticupu/MA.
Buriticupu - MA, em 14 de outubro de 2021. MARCOS GABRIEL ARAÚIO
RIBEIRO Assessor Jurídico do Município OAB/MAN* 22429.
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O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?
É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO É
ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O
PODER PÚBLICO DEVE AGIR COM A MAIOR TRANSPARÊNCIA POSSÍVEL, PARA QUE /
POPULAÇÃO TENHA O CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS ATUAÇÕES E DECISÕES.
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- LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO/2021
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N“
038/2021. O Município dc Buriticupu - MA, por intermédio
da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, toma público
para conhecimento dos interessados que a realização do
presente certame está previsto para o dia 03 de novembro 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
eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
fornecimento de materiais esportivos diversos para atender
as necessidades 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 dowTiload deste Edital e seus
anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes
páginas da Internet: Portal da Transparência do Município;
www.buriticupu.nia.gov.br,www.licitanet.com.br/ site do
TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacap, 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
14 de outubro de 2021. MARCOS GABRIEL ARAÚJO
RIBEIRO Assessor Jurídico do Município OAB/MA N°
22429
- LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO/2021
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N"
039/2021. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio
da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, toma público
para conhecimento dos interessados que a realização do
presente certame está previsto para o dia 03 de novembro de
2021 às 14h30min (quatorze c trinta) horário de Brasília,
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de
preços para eventual e futura contratação dc empresa para a
prestação de serviços dc locação de veículos, destinados a
suprir as necessidades das Secretarias Municipais 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 gramitamente nas seguintes páginas da Internet:

Portal
da
do
Município:
Transparência
www.buriticupu.ma.gov.br,www.liciianet.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 !4:00h, localizado na Rua São Raimundo, n“ 01, CEP:
65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em
14 dc outubro de 2021 . MARCOS GABRIEL ARAÚJO
RIBEIRO Assessor Jurídico do Município OAB/MA N'
22429.

- CONTRATO - EXTRATO DO CONTRATO:

EXTRATO/2021
EXTRATO
DE
CONTRATO
N"
20210488/2021.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
e
a
DISTRIMED
COMÉRCIO
E
empresa
REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n**
08.516.958/0001-26. OBJETO: Aquisição de medicamentos
comuns injetáveis, psicotrópicos, material hospitalar e
material de consumo odontológico através dc Adesão a Ata
de Registro dc Preços n“ 01/2021 do Município de São João
do Piauí/PI, conforme Adesão n” 020/2021 . BASE LEGAL:
Lei Federal n° 8.666/93 c suas alterações. V ALOR: O valor
total é de R$ 3.935.319,81 (três milhões novecentos e trinta
e cinco mil trezentos e dezenove reais e oitenta e um
centavos). PODER: 02 - PODER EXECUTIVO, ORGÃO:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNÇÃO
10.122.0026.2037.0000
PROGRAMATICA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE
PODER EXECUTIVO,
CONSUMO, PODER;
02
ORGÃO: 15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
- SECRETARIA MUNICIPAL DE
UNIDADE: 00
PROGRAMATICA:
SAUDE,
FUNÇÃO
10.122.0026.2146.0000 - AÇÕES DE COMBATE E
ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ELEMENTO DE
DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO,
02 - PODER EXECUTIVO. ORGÃO:
PODER:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE: 01 FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAUDE,
FUNÇÃO
PROGRAMATICA: 10.301.0026.2095.0000 - MANUT. E
FUNC. DOS POSTOS DE SAUDE, ELEMENTO DE
DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO,
02 - PODER EXECUTIVO. ORGÃO:
PODER:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE: 01 FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAUDE,
FUNÇÃO
10.301.0026.2117.0000
PROGRAMATICA:
MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DA
ATENÇÃO
BASICA, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 MATERIAIS DE CONSUMO, PODER:02 - PODER
EXECUTIVO, ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE
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BURIT^UPU
Prefeitura Municipal de Burítícupu

INFORMAÇÕES OA LICITAÇÃO

Pregão ■ 038/2021
DATA DA ABERTURA

DATA DA PUBLIC. DO AVISO

DATA DA PUBLIC. EDITAL

TIPO

SITUAÇAO

03/11/2021

18/10/2021

19/10/2021

Menor Preço

Aberta

LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO DA LICITAÇÃO

"^ilSTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL. FUTURA E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
L_ MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICiPIO DE BURITICUPU/MA

RESPONSÁVEIS
RESPONSÁVEL PELA A INFORMAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO O PARECER JURÍDICO

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
PREGOEIRO - PRESIDENTE DA COMISSÃO

RESPONSÁVEL PELA A ADJUDICAÇÃO

PEDRO FRANKLIN DE VITERBO
RESPONSÁVEL PELA A RATIFICAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA A HOMOLOGAÇÃO

0R6Ã0S

Gabinete do Prefeito
●●V

MEIOS DE PUBLICAÇÕES

iviural de Avisos do Órgão
Doe
Dom
Jornal Pequeno
Sacop
ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Edital de Licitação - Material Esportivo

aLIcitacão
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