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AVISO DE RETIFICAÇÃO

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO, Publicado no Diário
Municipal de Cururupu - DOM, na edição 134, segundafeira, 5 de julho de 2021 e no Jornal de Grande circulação
edição domingo/segunda 4/5 de julho de 2021, relativo a
Licitação, cujo objeto é o Registro de Preços para a
futura e eventual Contratação de empresa para
prestação de serviços de realização de estudo
científico baseado no guia nacional de vigilância
epidemiológica, visando monitorar a ocorrência das 39
doenças relacionadas no guia, com foco principal em
COVID-19, com aplicação de exames laboratoriais em
domicílio (HOME CARE) a serem realizados nos
moradores da cidade, relatório de conclusão impresso
e assinado por todos os responsáveis técnicos e
disponibilizado em site na internet, com acesso por
meio de login e senha que permita filtrar o conteúdo
por sexo, idade e cor, já devendo estar incluso
hospedagem e demais taxas referente ao banco de
dados pelo período de um ano. Conforme definido no
Edital e seus anexos, para retificação da seguinte redação.
Onde se lê: A Prefeitura Municipal de Cururupu - MA,
torna público aos interessados que no dia 16 de julho de
2021, às 9h00min realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em regime
de empreitada por preço unitário, tendo por objeto o
Registro de Preços para a futura e eventual Contratação
de empresa para prestação de serviços de realização de
estudo científico baseado no guia nacional de vigilância
epidemiológica, visando monitorar a ocorrência das 39
doenças relacionadas no guia, com foco principal em
COVID-19, com aplicação de exames laboratoriais em
domicílio (HOME CARE) a serem realizados nos
moradores da cidade, relatório de conclusão impresso e
assinado por todos os responsáveis técnicos e

Leia-se: A Prefeitura Municipal de Cururupu - MA, torna
público aos interessados que no dia 16 de julho de 2021, às
9h00min realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em regime
de empreitada por preço unitário, tendo por objeto o
Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de
empresa para prestação de serviços de realização de
estudo científico baseado no guia nacional de vigilância
epidemiológica, visando monitorar a ocorrência das 39
doenças relacionadas no guia, com foco principal em
COVID-19, com aplicação de exames laboratoriais em
domicílio (HOME CARE) a serem realizados nos moradores
da cidade, relatório de conclusão impresso e assinado por
todos os responsáveis técnicos e disponibilizado em site na
internet, com acesso por meio de login e senha que permita
filtrar o conteúdo por sexo, idade e cor, já devendo estar
incluso hospedagem e demais taxas referente ao banco de
dados pelo período de um ano, sob a égide da Medida
Provisória Nº. 1.047, na forma da Lei Federal nº
10.520/2002 e da Lei Complementar nº 123/2006,
subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://cururupu.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 528c3fd13f67697f9bde36bf0365582813263946
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

Página 1 de 2

LICITAÇÃO SRP Nº 012/2021

disponibilizado em site na internet, com acesso por meio de
login e senha que permita filtrar o conteúdo por sexo, idade
e cor, já devendo estar incluso hospedagem e demais taxas
referente ao banco de dados pelo período de um ano, sob a
égide da Medida Provisória Nº. 1.047, na forma da Lei
Federal nº 10.520/2002 e da Lei Complementar nº
123/2006, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e
demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O
Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Sala da
Comissão Permanente de Licitação de segunda a sexta das
09:00 às 12:00 horas no endereço eletrônico de compras
oficial da Prefeitura Municipal de Cururupu-MA
https://www.portaldecomprascururupu.com.br, e, ainda, em
caso de problemas no site acima, poderão ser solicitados
através do e-mail cpl.cururupuma@gmail.com, em dias úteis
das 09:00 às 18:00. Cururupu/MA, 02 de junho de 2021.
Gustavo Santos Medeiros - Pregoeiro Oficial.
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normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e
seus anexos poderão ser obtidos na Sala da Comissão
Permanente de Licitação de segunda a sexta das 09:00 às
12:00 horas no endereço eletrônico de compras oficial da
Prefeitura
Municipal
de
Cururupu-MA
https://www.portaldecomprascururupu.com.br, e, ainda, em
caso de problemas no site acima, poderão ser solicitados
através do e-mail cpl.cururupuma@gmail.com, em dias úteis
das 09:00 às 18:00. Cururupu/MA, 02 de julho de 2021.
Gustavo Santos Medeiros - Pregoeiro Oficial.
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