
 

 

 

 

 
 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2021 – CPL/PMBB 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 – SRP 

 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia 

Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, torna público que 

às 08:00h do dia 01/02/2021, realizará licitação na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL N° 001/2021, tipo menor preço por item, objetivando o 

registro de preços para eventual contratação parcelada de empresa 

especializada para a aquisição de combustíveis, para abastecimento dos 

veículos e máquinas componentes da frota oficial do Município de Buriti 

Bravo/MA, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de 

Referência anexo ao edital, na forma da Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente 

nos termos da Lei n° 8.666/93. Este edital e seus anexos estão à disposição 

das 08:00h às 13:00h, no endereço acima citado, onde poderão ser 

consultados ou obtidos gratuitamente, bem como disponibilizados por via 

eletrônica. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

Buriti Bravo/MA, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

JEILON PEREIRA MARTINS DE CARVALHO 

Pregoeiro Oficial / PMBB 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2021 – CPL/PMBB 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 – SRP 

 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia 

Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, torna público que 

às 09:30h do dia 01/02/2021, realizará licitação na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL N° 002/2021, tipo menor preço por item, objetivando o 

registro de preços para eventual contratação parcelada de empresa para a 

aquisição de materiais de limpeza diversos, em atendimento as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, conforme especificações e 

quantitativos constantes no Termo de Referência anexo ao edital, na forma 

da Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei n° 8.666/93. Este 

edital e seus anexos estão à disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço 

acima citado, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, bem 

como disponibilizados por via eletrônica. Esclarecimentos adicionais no 

mesmo endereço. 

Buriti Bravo/MA, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

JEILON PEREIRA MARTINS DE CARVALHO 

Pregoeiro Oficial / PMBB 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2021 – CPL/PMBB 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 – SRP 

 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia 

Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, torna público que 

às 11:00h do dia 01/02/2021, realizará licitação na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL N° 003/2021, tipo menor preço por item, objetivando o 

registro de preços para eventual contratação parcelada de empresa para a 

aquisição de materiais e equipamentos de informática diversos, em 

atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, 

conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência 

anexo ao edital, na forma da Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente nos termos 

da Lei n° 8.666/93. Este edital e seus anexos estão à disposição das 08:00h 

às 13:00h, no endereço acima citado, onde poderão ser consultados ou 

obtidos gratuitamente, bem como disponibilizados por via eletrônica. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

Buriti Bravo/MA, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

JEILON PEREIRA MARTINS DE CARVALHO 

Pregoeiro Oficial / PMBB 



 

 

 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 – CPL/PMBB 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 – SRP 

 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia 

Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, torna público que 

às 14:00h do dia 01/02/2021, realizará licitação na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL N° 004/2021, tipo menor preço global, objetivando o registro 

de preços para eventual contratação parcelada de empresa especializada para 

a prestação dos serviços de locação de sistemas informatizados, incluindo 

sistema integrado de contabilidade, de folha de pagamento, de arrecadação e 

portal da transparência, em atendimento as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Buriti Bravo/MA, conforme especificações e quantitativos 

constantes no Termo de Referência anexo ao edital, na forma da Lei n° 

10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei n° 8.666/93. Este edital e 

seus anexos estão à disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço acima 

citado, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, bem como 

disponibilizados por via eletrônica. Esclarecimentos adicionais no mesmo 

endereço. 

Buriti Bravo/MA, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

JEILON PEREIRA MARTINS DE CARVALHO 

Pregoeiro Oficial / PMBB 

 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2021 – CPL/PMBB 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021 – SRP 

 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia 

Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, torna público que 

às 15:30h do dia 01/02/2021, realizará licitação na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL N° 005/2021, tipo menor preço global, objetivando o registro 

de preços para eventual contratação parcelada de empresa de engenharia 

especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em prédios públicos próprios do Município, locados e/ou 

conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, 

equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, conforme especificações e 

quantitativos constantes no Termo de Referência anexo ao edital, na forma 

da Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei n° 8.666/93. Este 

edital e seus anexos estão à disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço 

acima citado, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, bem 

como disponibilizados por via eletrônica. Esclarecimentos adicionais no 

mesmo endereço. 

Buriti Bravo/MA, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

JEILON PEREIRA MARTINS DE CARVALHO 

Pregoeiro Oficial / PMBB 

 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2021 – CPL/PMBB 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021 – SRP 

 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia 

Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, torna público que 

às 17:00h do dia 01/02/2021, realizará licitação na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL N° 006/2021, tipo menor preço por item, objetivando o 

registro de preços para eventual contratação parcelada de empresa para a 

aquisição de materiais de expediente diversos, em atendimento as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, conforme 

especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência anexo ao 

edital, na forma da Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei n° 

8.666/93. Este edital e seus anexos estão à disposição das 08:00h às 13:00h, 

no endereço acima citado, onde poderão ser consultados ou obtidos 

gratuitamente, bem como disponibilizados por via eletrônica. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

Buriti Bravo/MA, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

JEILON PEREIRA MARTINS DE CARVALHO 

Pregoeiro Oficial / PMBB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2021 – CPL/PMBB 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 

 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio da 

Comissão Permanente de Licitações (CPL/PMBB), estabelecido na Praça 

Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, 

torna público que às 09:00h do dia 05/02/2021, realizará licitação na 

Modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, do tipo menor preço 

global, objetivando a contratação de empresa de engenharia especializada 

para a execução dos serviços de limpeza pública, incluindo a varrição, capina, 

pintura de meio fio, poda de árvores, recolhimento de entulhos e coleta e 

transporte do lixo doméstico, em atendimento as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Buriti Bravo/MA, conforme especificações contidas no Projeto 

Básico anexo ao edital, na forma da Lei n° 8.666/93. Este edital e seus anexos 

estão à disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço acima citado, onde 

poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, bem como estão 

disponibilizados por via eletrônica. Esclarecimentos adicionais no mesmo 

endereço. 

 

Buriti Bravo/MA, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

REGINA CELIA BORGES LEOCÁDIO 

Presidente da CPL / PMBB 

 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2021 – CPL/PMBB 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021 

 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio da 

Comissão Permanente de Licitações (CPL/PMBB), estabelecido na Praça 

Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, 

torna público que às 11:00h do dia 05/02/2021, realizará licitação na 

Modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021, do tipo menor preço 

global, objetivando a contratação de sociedade de advogados especializada 

para a prestação de serviços jurídicos de atuação consultiva e contenciosa, 

em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti 

Bravo/MA, conforme especificações contidas no Projeto Básico anexo ao 

edital, na forma da Lei n° 8.666/93. Este edital e seus anexos estão à 

disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço acima citado, onde poderão ser 

consultados ou obtidos gratuitamente, bem como estão disponibilizados por 

via eletrônica. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

 

Buriti Bravo/MA, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

REGINA CELIA BORGES LEOCÁDIO 

Presidente da CPL / PMBB 

 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2021 – CPL/PMBB 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 

 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio da 

Comissão Permanente de Licitações (CPL/PMBB), estabelecido na Praça 

Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, 

torna público que às 13:30h do dia 05/02/2021, realizará licitação na 

Modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, do tipo menor preço 

global, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação 

dos serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública, em 

atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, 

conforme especificações contidas no Projeto Básico anexo ao edital, na 

forma da Lei n° 8.666/93. Este edital e seus anexos estão à disposição das 

08:00h às 13:00h, no endereço acima citado, onde poderão ser consultados 

ou obtidos gratuitamente, bem como estão disponibilizados por via 

eletrônica. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

 

Buriti Bravo/MA, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

REGINA CELIA BORGES LEOCÁDIO 

Presidente da CPL / PMBB 
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