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AVISO DE LICITAÇÃO.  PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. Processo 
Administrativo nº 02.2604.001/2019. A Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para o 
fornecimento de combustíveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais  
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 
Decreto Municipal nº 084/2012 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do 
dia 17 de maio de 2019. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências 
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça Rita de Cássia Ayres 
Coimbra – B - Cohab, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes 
de proposta e habilitação, o Edital e maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra citado, de segunda a sexta, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3572-1046 e E-mail: 
cplburitibravo@hotmail.com. Buriti Bravo - MA, em 02 de maio de 2019. Carlos 
Alarico Francisco Duarte – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO.  PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019. Processo 
Administrativo nº 02.2604.002/2019. A Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, 
do tipo Menor Preço por item, objetivando a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de locação de veículos automotivos para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais,  o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 084/2012 e subsidiariamente as disposições 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se 
às 11:00 horas do dia 17 de maio de 2019. A sessão pública de julgamento será realizada 
nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça Rita de 
Cássia Ayres Coimbra – B - Cohab, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos 
os envelopes de proposta e habilitação, o Edital e maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra citado, de segunda a sexta, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3572-1046 e 
E-mail: cplburitibravo@hotmail.com. Buriti Bravo - MA, em 02 de maio de 2019. 
Carlos Alarico Francisco Duarte – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO.  PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019. Processo 
Administrativo nº 02.2604.003/2019. A Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA,
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através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, 
do tipo Menor Preço por item, objetivando a contratação de empresa para o 
fornecimento de pneus, câmaras de ar e outros para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais,  o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 084/2012 e subsidiariamente as disposições 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se 
às 15:00 horas do dia 17 de maio de 2019. A sessão pública de julgamento será realizada 
nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça Rita de 
Cássia Ayres Coimbra – B - Cohab, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos 
os envelopes de proposta e habilitação, o Edital e maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra citado, de segunda a sexta, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3572-1046 e 
E-mail: cplburitibravo@hotmail.com. Buriti Bravo - MA, em 02 de maio de 2019. 
Carlos Alarico Francisco Duarte – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2019. Processo 
Administrativo nº 02.2604.004/2019. A Prefeitura Municipal de Buriti Bravo – MA, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que está realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo por 
Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de manutenção do software de gestão do SUAS para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com as especificações 
contidas no Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 
horas do dia 23 de maio de 2019. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça Rita de Cássia 
Ayres Coimbra – B - Cohab, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de habilitação e propostas, o Edital e maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra, de segunda a sexta, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3572-1046 e 
E-mail: cplburitibravo@hotmail.com. Buriti Bravo - MA, em 02 de maio de 2019. 
Milena Vieira de Sousa Silva – Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 014/2019. Processo 
Administrativo nº 02.2604.005/2019. A Prefeitura Municipal de Buriti Bravo – MA, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que está realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo por
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Menor Preço Global/Lote, objetivando a Contração de empresa para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de poços artesianos com fornecimento 
de peças para atender as necessidades do Município, em conformidade com as 
especificações contidas no Edital, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à 
realizar-se às 11:00 horas do dia 23 de maio de 2019. A sessão pública de julgamento 
será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça Rita de 
Cássia Ayres Coimbra – B - Cohab, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos 
os envelopes de habilitação e propostas, o Edital e maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra, de segunda a sexta, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3572-1046 e 
E-mail: cplburitibravo@hotmail.com. Buriti Bravo - MA, em 02 de maio de 2019. 
Milena Vieira de Sousa Silva – Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 015/2019. Processo 
Administrativo nº 02.2604.006/2019. A Prefeitura Municipal de Buriti Bravo – MA, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que está realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo por 
Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de analises físico-químico e bacteriológico de água e controle  de qualidade para 
atender as necessidades do Município, em conformidade com as especificações 
contidas no Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 
horas do dia 23 de maio de 2019. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça Rita de Cássia 
Ayres Coimbra – B - Cohab, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de habilitação e propostas, o Edital e maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra, de segunda a sexta, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3572-1046 e 
E-mail: cplburitibravo@hotmail.com. Buriti Bravo - MA, em 02 de maio de 2019. 
Milena Vieira de Sousa Silva – Presidente da CPL
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