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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2019. Processo 
Administrativo nº 01.2201.001/2019. A Câmara Municipal de Buriti Bravo – MA, 
através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo Menor Preço Global por lote, objetivando a contratação de empresa 
para o fornecimento de Gêneros Alimentícios diversos, Materiais de Limpeza e 
Utensílios de Copa e Cozinha e Materiais de Expediente para atender as necessidades da 
Casa Legislativa, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se 
às 10:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2019. A sessão pública de julgamento será 
realizada nas dependências da Câmara Municipal de Buriti Bravo - MA, localizada na 
Av. Máximo Ferreira s/n, Centro, 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, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. Buriti 
Bravo (MA), em 05 de fevereiro de 2019. Geocleia Sousa Guimarães – Presidente da 
CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 002/2019. Processo 
Administrativo nº 01.2201.002/2019. A Câmara Municipal de Buriti Bravo – MA, 
através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de locação de software de Contabilidade 
Pública , Portal da Transparência e folha de pagamento, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal durante o exercício fiscal de 2019, o qual será processado e julgado 
em conformidade com 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 26 de Fevereiro 
de 2019. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Câmara 
Municipal de Buriti Bravo - MA, localizada na Av. Máximo Ferreira s/n, Centro, 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, de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. Buriti Bravo (MA), em 05 de fevereiro de 2019. 
Geocleia Sousa Guimarães – Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 003/2019. Processo 
Administrativo nº 01.2201.003/2019. A Câmara Municipal de Buriti Bravo – MA, 
através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, para atender as necessidades 
da Câmara Municipal durante o exercício fiscal de 2019, o qual será processado e

AVISO DE LICITAÇÃO

Planejamento

Secretária

 

BURITI BRAVO - MA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0054, QUINTA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2019 [ PÁG. 01/01 ]

julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 16:00 horas do dia 26 de Fevereiro 
de 2019. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Câmara 
Municipal de Buriti Bravo - MA, localizada na Av. Máximo Ferreira s/n, Centro, 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, de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. Buriti Bravo (MA), em 05 de fevereiro de 2019. 
Geocleia Sousa Guimarães – Presidente da CPL.
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