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TERCEIROS  

EXPEDIENTE 
 

O Diário Oficial do Município de 

Amarante do Maranhão, veiculado 

exclusivamente na forma eletrônica, é uma 

publicação da entidade da Administração 

Direta deste Município, sendo referida 

entidade inteiramente responsável pelo 

conteúdo aqui publicado.  

 

ACERVO 
 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de 

Amarante do Maranhão poderão ser 

consultadas através da internet, por meio do 

seguinte endereço eletrônico: 

www.amarante.ma.gov.br Para pesquisa 

por qualquer termo e utilização de filtros, 
acesse www.amarante.ma.gov.br/diario As 

Consultas e pesquisas são de acesso 

gratuito e independente de qualquer 

cadastro. 

ENTIDADE 
 

Prefeitura Municipal de Amarante do 

Maranhão 
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TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 A 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na 

Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro – Amarante do 

Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, instituída pela Portaria n° 235/2021 de 02 de março de 2021, 

torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 

n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 
08:00hs (oito horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, 

objetivando aContratação de empresa para  Prestação de Serviços 

de Consultoria em Controle Interno para a Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 

horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 

pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais, no 

mesmo endereço. Amarante do Maranhão/MA, 19 de abril de 2021. 
Valdenilson de Sousa Costa – Presidente da CPL. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021 A 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na 
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro – Amarante do 

Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, instituída pela Portaria n° 235/2021 de 02 de março de 2021, 

torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 

n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará 

às14:00hs (catorze horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, 
objetivando Contratação de empresa para Prestação de Serviços 

Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e na Elaboração, Revisão 

e Adequação das Leis Orçamentárias e de Planejamento e 
Execução Orçamentária do Poder Executivo Municipal. Este Edital 

e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 

supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 

13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço 

eletrônico no site: https://http://amarante.ma.gov.br 

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão/MA, 19 de abril de 2021.  Valdenilson de Sousa Costa – 
Presidente da CPL. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede 
na Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro – Amarante do 

Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, instituída pela Portaria n° 235/2021 de 02 de março de 2021, 

torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 

n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 

08:00hs (oito horas) do dia 06 de maio de 2021, a licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, 
objetivando Contratação de Escritório de Advocacia para prestação 

de serviços técnico jurídico na área de contencioso judicial que não 

se enquadre, pela sua natureza, aos trabalhos rotineiramente 

prestados pelo corpo permanente do Município. Este Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze 

horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 

meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no 

site: https://http://amarante.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão/MA, 19 de abril de 

2021.  Valdenilson de Sousa Costa – Presidente da CPL. 

 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 A Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro – Amarante do 

Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, instituída pela Portaria n° 235/2021 de 02 de março de 
2021, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o 

disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE 

nº 26/2013 e Resolução nº 4/2015, torna público a CHAMADA 

PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, 

para atender os alunos da rede pública do Município de Amarante 

do Maranhão/MA. Os Grupos Formais/Informais e Fornecedores 

Individuais deverão apresentar a documentação para habilitação e 
o Projeto de Venda do dia 19/04/2021 até o dia 10/05/2021 das 

08:00 às 13:00 hrs no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 

de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde 

poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 

digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão/MA, 19 de abril de 

2021.  Valdenilson de Sousa Costa – Presidente da CPL. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
009/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 

do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 30 de abril de 2021, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual aquisição de medicamentos, material hospitalar e 

correlatos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. Este 

Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito 

horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 

nosso endereço eletrônico no site: 
https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com

.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

010/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

https://http/amarante.ma.gov.br
https://http/amarante.ma.gov.br
https://http/amarante.ma.gov.br
https://http/amarante.ma.gov.br
https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 

do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 14:00hs (catorze horas) do dia 30 de abril de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço, por Item, objetivando contratação de 

empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria à 

secretaria de saúde, com vistas à operacionalização de sistemas 
disponíveis do governo federal, do governo estadual, fundo 

nacional de saúde - fns (gerenciamento de objeto e propostas), 

saips (sistema de apoio à implantação de políticas em saúde) e 

todos os programas e projetos lincados a secretaria de saúde, 
visando à captação de recursos para o município na área da saúde. 

Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 

endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito 

horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 

nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

011/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 03 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do 

Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 

08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 

internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

012/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 04 de maio de 2021, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços de exames laboratoriais, de 

interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde 

poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 

digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com

.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

013/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 

do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 06 de maio de 2021, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual aquisição de livros para Educaçao Infantil I, 
Educaçao Infantil II e Educaçao Infantil III da rede Municipal de 

Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 

horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 

digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

014/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

Municipal de  Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 

do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 10 de maio de 2021, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual prestação de serviços funerários, traslados e 
fornecimento de urnas funerárias, para atender a demanda da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de 

Amarante do Maranão - MA. Este Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde 

https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com

.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
015/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 

do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 12 de maio de 2021, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual prestação dos serviços de recuperação da 

pavimentação asfáltica da malha viária da Cidade de Amarante do 

Maranhão – MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 

08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 

consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 

internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 
https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com

.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

016/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 

do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 14 de maio de 2021, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual aquisição de tubos de concreto, bloquete e meio fio 

de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - 

MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 

08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 

consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 

internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 
https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com

.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

017/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 17 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual prestação dos serviços de recuperação de guia, meio 

fio e sarjetas e desobstrução de galerias, córregos e valas do 
Município de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 

2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze 

horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
por meio digital pela internet, através do nosso endereço 

eletrônico no site: https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do 

PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

018/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 21 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual prestação dos serviços de locação de máquinas 

pesadas com operador, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 

2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 

por meio digital pela internet, através do nosso endereço 

eletrônico no site: https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do 

PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com

.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

019/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 

do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 

público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 24 de maio de 2021, a 

https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual aquisição de material elétricos para atender as 

necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do 

Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 

08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 

consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 

internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 
https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com

.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

020/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 

do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 26 de maio de 2021, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual aquisição de material, equipamentos e EPI para 

atender a necessidades da iluminação pública de Amarante do 

Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 

consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 

internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com

.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 

Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

021/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 

Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante 

do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

pela Portaria nº 234/2021 - GAP de 02 de março de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 28 de maio de 2021, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual aquisição de materiais de construção de interesse de 

diversas Secretarias Municipais de Amarante do Maranhão/MA. 

Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 

endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 

nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com

.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
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Estado do Maranhão

Município de Amarante do Maranhão 

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO  

Terceiros 
 

Secretaria Municipal de Administração 

Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.  

CEP: 65923-000. Fone: (99) 3532-2176 

Diário.oficialeletronico@amarante.ma.gov.br 

 

Vanderly Gomes Miranda 

Prefeita Municipal 

 

José Ronaldo Morais Franco 

Secretario Municipal de Administração 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções  

abaixo: 

 

a) Edição dos textos enviados a Diário Eletrônico por e-mail; 
b) Medida da página – 17 cm de largura e 25 cm de altura;  

c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;  

d) Tipo de fonte: Times New Roman;  

e) Tamanho da letra: 9;  
f) Entrelinhas simples;  

g) Excluir linhas em branco;  

h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;  

i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do 
Diário Oficial Eletrônico;  

j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em 

caso de erro proveniente do e-mail enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;  

k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas 
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