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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 019/2019. Processo 
Administrativo nº 02.1806.001/2019. 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, no regime 
de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas (bairro 
Fazenda Nova)  na sede 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 10:00 
horas do dia 15 de julho 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 25 de junho de 2019. 
Milena Vieira de Sousa Silva – Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 020/2019. Processo 
Administrativo nº 02.1806.002/2019. 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, no regime 
de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de implantação de estradas vicinais nos Trechos: sede: Pov. Ponta 
D`Água, Pov. Alegra, Pov. Morada Nova, Pov. Três  Lagoa, Pov. Tapuiu, Pov. Moita de  
Coco, Pov. Lagoa Do Mato,  zona rural, 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 15 de julho 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 25 de junho de 2019. 
Milena Vieira de Sousa Silva – Presidente da CPL
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 021/2019. Processo 
Administrativo nº 02.1806.003/2019. 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 
Menor Preço global/lote, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de 
gêneros alimentícios diversos para tender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho 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 10:00 horas do dia 16 de julho 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 25 de junho de 2019. 
Milena Vieira de Sousa Silva – Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 022/2019. Processo 
Administrativo nº 02.1806.004/2019. 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 Menor Preço global/lote, objetivando a contratação de empresa 
para o fornecimento de materiais didáticos esportivos e de recreação para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e 
Trabalho 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 16 de julho 
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 25 de junho de 2019. Milena 
Vieira de Sousa Silva – Presidente da CPL
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