DIÁRIO OFICIAL
ANO V – BURITI DO TOCANTINS,

ANO V – BURITI DO TOCANTINS,

SUMÁRIO
ATOS DO PODER EXECUTIVO................................................................1

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 47, DE 07 DE MAIO DE 2021.
“Decreta e FERIADO no município de Buriti do
Tocantins, e dá outras providências”.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE BURITI DO
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, JOSÉ DA ROCHA
OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, art. 72 inciso III;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 29 e 30 da
Constituição da República Federativa do Brasil,
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 055/2002 de
16/09/2002, que cria o Feriado Municipal “Dia da Igreja Católica”.
RESOLVE:
Art. 1° - Fica DECRETADO FERIADO MUNICIPAL, no
âmbito do município de Buriti do Tocantins, o dia 10 de maio de 2021,
em virtude da Lei nº 055/2002 de 16/09/2002, que cria o Feriado
Municipal “Dia da Igreja Católica”.
§ 1º - Não se enquadram neste expediente os serviços
essenciais de urgência e emergência do Atendimento Hospitalar
(Posto de Saúde São José), os serviços de Manutenção de Limpeza
Pública e do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, que
devido a suas peculiaridades deverão funcionar em regime de
plantão e/ou escala de trabalho, de acordo com a programação de
suas respectivas Secretarias.
Art. 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se;
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
DE BURITI DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 07
dias do mês de maio de 2021.
JOSÉ DA ROCHA OLIVEIRA
Prefeito Municipal em exercício
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS através
do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público
para conhecimento dos interessados que resolve ADIAR o PREGÃO
PRESENCIAL 027/2021 em decorrência de um Feriado Municipal,
Processo Licitatório nº 082.2021, TIPO: Menor Preço por item.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de
empresa para prestação de serviço de confecção de próteses
dentárias. Para o dia 12/05/2021, às 09:00 min horas, na sede da
Prefeitura Municipal.
Todas as sessões ocorrerão na Sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada à Rua Novo Horizonte, nº 02, Centro, Buriti do
Tocantins - TO. O edital permanece inalterado. 06 de maio de 2021.
Jimmy Damasceno Rodrigues de Jesus
Pregoeiro Municipal

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 028/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS através
do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público
para conhecimento dos interessados que resolve ADIAR o PREGÃO
PRESENCIAL 028/2021 em decorrência de um Feriado Municipal,
Processo Licitatório nº 084.2021, TIPO: Menor Preço por item.
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura Contratação de
Empresa para Aquisição de medicamentos, medicamentos injetáveis,
insumos hospitalares e material odontológico para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Para o dia 11/05/2021,
às 09:00 min horas, na sede da Prefeitura Municipal.
Todas as sessões ocorrerão na Sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada à Rua Novo Horizonte, nº 02, Centro, Buriti do
Tocantins - TO. O edital permanece inalterado. 06 de maio de 2021.
Jimmy Damasceno Rodrigues de Jesus
Pregoeiro Municipal

RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021
Referente ao Edital do Pregão Presencial 027/2021 com objeto
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa
para prestação de serviço de confecção de próteses dentárias.:
ONDE SE LÊ:
8.1.2 b) Discriminação detalhada dos serviços ofertados, modelo e
marca do veículo, ano de fabricação, quantidade solicitada, preços
unitário e total de cada item e valor total da proposta (somatório dos
totais de cada item) (...)
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LEIA-SE:
8.1.2 b) Discriminação detalhada dos itens ofertados, modelo,
quantidade solicitada, preços unitário e total de cada item e valor total
da proposta (somatório dos totais de cada item) (...)
ONDE SE LÊ:
5.3
A proposta de preço deverá conter a discriminação
detalhada dos serviços ofertados, modelo e marca do veículo, ano de
fabricação, quantidade solicitada, o valor unitário e valor total da
proposta (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de
no mínimo 60 (sessenta) dias e prazo de entrega dos produtos. Todos
os custos diretos e indiretos deverão estar inclusos no preço dos
produtos.
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LEIA-SE:
5.3
A proposta de preço deverá conter a discriminação
detalhada dos itens ofertados, quantidade solicitada, o valor unitário
e valor total da proposta (numérico e por extenso), prazo de validade
da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias e prazo de entrega dos
produtos. Todos os custos diretos e indiretos deverão estar inclusos
no preço dos produtos.

LEIA-SE:
5.3
A proposta de preço deverá conter a discriminação
detalhada dos itens ofertados, modelo, quantidade solicitada, o valor
unitário e valor total da proposta (numérico e por extenso), prazo de
validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias e prazo de
entrega dos produtos. Todos os custos diretos e indiretos deverão
estar inclusos no preço dos produtos.
RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021
Referente ao Edital do Pregão Presencial 028/2021 com objeto
Registro de preços para eventual e futura Contratação de Empresa
para Aquisição de medicamentos, medicamentos injetáveis, insumos
hospitalares e material odontológico para atender as necessidades
do Fundo Municipal de Saúde:
ONDE SE LÊ:
3.1.2 b) Discriminação detalhada dos serviços ofertados, modelo e
marca do veículo, ano de fabricação, quantidade solicitada, preços
unitário e total de cada item e valor total da proposta (somatório dos
totais de cada item) (...)
LEIA-SE:
3.1.2 b) Discriminação detalhada dos itens ofertados, quantidade
solicitada, preços unitário e total de cada item e valor total da proposta
(somatório dos totais de cada item) (...)
ONDE SE LÊ:
5.3
A proposta de preço deverá conter a discriminação
detalhada dos serviços ofertados, modelo e marca do veículo, ano de
fabricação, quantidade solicitada, o valor unitário e valor total da
proposta (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de
no mínimo 60 (sessenta) dias e prazo de entrega dos produtos. Todos
os custos diretos e indiretos deverão estar inclusos no preço dos
produtos.
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