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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 n° 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 n° 8.666 regulamentado pelo Decreto 
Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará as 14:00hs 
(nove horas) do dia 11 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Eletrônicos, 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) as 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.rna.govbr  ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 29 de Julho de 2021. 
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Tenho de forma insistente usado as redes  socials  e al-
guns VeiellIOS de comunicação para expressar minha indig-

nação enquanto cidadã locantinense pela histórica ausência 

do olhar governamental ao extremo norte do estado. 
Ema meio is cobranças e criticas que tenho tecido, de 

forma justa, dessa vez senti a necessidade de escrever so-
bre alguns fatos que também tem chamado minha atenção 

enquanto servidora pública e filha dessa terra ido sofrida. 
Hoje quero falar sobre o poder da representatividade. 

Palavra muito utilizada nas discussões de  curdle  social, é o 
substantivo que indica "qualidade de alguém, de  inn  parti'-

do, de um grupo  on  de um sindicato, cujo embasamento na 

população faz que ele possa exprimir-se verdadeiramente 
em seu nome".  

Pat:  bem, nas minhas andanças costumeiras pelo Bico, 
percebi que não por acaso, começamos a ter representativi-
done no cenário  politico  estadual, O que vocês podem ques-
tionar já que a região sempre teve figuras públicas ocupan-

do alguma cadeira do executivo ou legislativo  la  na capital. 
Sobre figuras públicas eleitas nessa parte norte do esta-

do, sempre tivemos. Quando criança,  hi  nos anos 90, tinha-

mos um deputado estadual residente em Itaguatins. Dos  areas  

2000 em diante, chegamos a ter dois deputados estaduais na 
região da Augustinnpolis. Mas embora fossem lideranças 
locais, nada mudou cm mais de tres décadas. A não ser as 
visitas em períodos festixos. 

No última semana, acompanhei aqui por essas redes, pela 
segunda vez em menos de 60 dias, a viuda da comitiva do 

Governo Estadual ao nosso Bico para trazer beneficios e 
inaugurar ohms. Embora tenham motivado aglomerações 
quando ainda não é seguro, o que foi duramente por mim 
criticado no artigo anterior, dessa segunda vez a representa-
tividade que o Bico tem ganhado no cenario estadual  [am-
ber),  merece ser enfatizada. 

Digo com a consciencia tranquila de  quern  não  tent  inte-
resscs partidários no Tocantins. que agora temos v ez c voz. 
E essa conquista não é fruto de mero acaso, é resultado do 
trabalho de  inn  representante nato, filho de Sitio Novo, que 
tem usado o mandato para colocar o nosso Bico nos holofo-
tes do cenario estadual. 

Parece exagero. não Mas ti alienas O sincero reco- 
nhecimento dos serviços prestados nos últimos anos ao nos-
so poio. 

Aos que  nib)  sabem, sou  fitful,  da zona rural, do povoado 
Boa Esperança. Estudei todo o ensino fundamental em Si-

tio Novo do Tocantins e por militas vezes tivemos que che-
gar ou voltar da escola a pé porque as condições das es-
tradas eram intrafegáveis. Foi toda a infincia e adoles-
cência vivendo na poeira no verão e na lama no inverno. E 
hoje, podemos trafegar  coin  tranquilidade por uma via pa-
vimentada. 

Sei que a urbanização está entre os deveres do executi-
o. Mas quando a espera de 50 anos pelo tão sonhado chão 

preto chega, nosso sentimento é de gratidão. Essa estrada 
que eu cito ainda não foi inaugurada. Mas antes dela, em 
um único dia, a comunidade de Sitio Novo recebeu das mãos 

do governador e do deputado estadual filho da terra, uma 
escola municipal, uma praça. UM3 quadra de esportes. ruas 
bloqueteadas, es, melhor, a antiga unidade de sande se trans-
forniou em um hospital de verdade, com direito a salas e 
exames e procedimentos cirúrgicos. 

Poderia dizer que são apenas mais algumas obras, mas 
para um municipio com menos de 12 mil habitantes.  ens  que 
a maioria da população vive da agricultura familiar e  dc  pra 
gralhas de transferência de renda, significa inuito. São cri-
anças estudando em ambit:Inc acolhedor e (manillas's:1, o 

qite facilita a aprendizagem. São famí 1 ias que  nit°  mais pre-

eisarão molhar a rua para suportar a poeira, que agora tem 

mais um espaço para praticar atividades fisicas c encontrar 
os amigos, e o principal, que não vão mais precisar percor-
rer 20 a 30 quilômetros em busca de atendimento bitsico 
pois agora podetn ser atendidos perto de Ca:id, 

sobre isso, sobre ter representatividade e avançar em 
dignidade.  

Kayla Pacheco 

Quinta,  29 de Oho de 202 1  

Ministro diz  quo  governo tem adotado medidas para garantir energia 
"Não vaifaltar energia", disse Bento Albuquerque 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGA0 ELETRONICO N' 029'2021- PORTAL DE COMPRAS PURO-
GAS  - Preleitem Municipal de  Ammer,  do Maranhào/MA. GORI sede ria 
As,  [Mediae° La  Roam& 1229. Centro. CEP s 65523-000 - Amer:min do 
Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituldo IA a Portal a 
n° 2342021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna públinn  quo, Nan  base 
na Lei Federal re 10.520/2007. regulamentado pelo Decreto  Mum  cipal 0  le/  
2021. Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado  pain Decree,  Munici- 
pal n' 017/2071 c eernais nonnas ali-entes espécie. re:Aware às 001is 
(nove  hoses)  do dia 10 de Agosto de 2021, a licriaçee na modalidade  
PRE GAO.  na forma EL ETRONICA do Opa error  Prey.  por I tem. eteetivan-
do a contratação de empresa especalizada para prestação dos servos 
de locaeao de  voltaic,  pare o transporte escolar dv Municlpin de Arnarantri 
do Mare:met., visando o atendimento das necessidades da  Secrete-4 
Muneipal de Educação. Este Edital e  seas  anexes estio àdrsirosiçãr dos 
nteressados endereço sopa, de 2° a 6° feira. mu  hurdle,  das 08.0ehe  
roe°  horas) es 13900s (treze  hoses),  Linde poduir5n  ear  censultados 
gratis)amente ou obtidos por 1110i0 digital polo  internee  atiaves  du nosey  
endereçc eletrônico no  site:  hepsseretp://arriarantemagov.br ou no  site 
on  PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS httpeserewer.pulaldecompras 
ouNieas.correbe Fsdarecimentos adicioneis, no mesmo endereço.  Amp-
'ante do Maranhão (MA). 29 de julho de 2021.  Feeble  Conduto Pinheiro - 
Pregceirc Municipal. 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO eLeIRONICO N' 030/2021 - PORI AL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Munitipal de Amarartte 00 Maranhão/MA.  corn seal,:  rra 
A,. Deputado  Lo  Rocoue. 1229, Centro. CEP. 65523-000 - Arearame to  
Mara  nheo/MA. através do se,, Pregoeiro municipal, institeidu pela Fortins 

234 2021 -  GAP  de 02 de março 00 2021. torna oublico gee com  ease  
^a Lei Federal n-  10.520/2002, regulamentado polo Decreto Mun, cipal e18) 
2021.  art.  15 da  Lain'  8.666 regulamentado  pets  Derreto  leer-scree!  eler 
2021. Lei Complementar  re"  123/2006,regul a rn e ntado pelo Decreto 1t4  sic,- 
net  n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie. real  in rá  es 0900115 
(nave horas) do da 11 de AgOste de 2021. a licilaçeo na modalidade 
PPLGAO.  on  forma ELETRÔNICA do  tips Manor  Preço oce  Ilene  opjelivan-
do Registro de Preços para eventeal prestasào dos seseiges de deers:gm-
çeo, desinsetzação. desinfecção desratização e Leeseza das  teams  
68439eigua  corn  o foreecireento de  men  de obei. laudos  so imam.,  
materiais equipamentos necesseries a  seem  executados nos seed'ns 
públicos de A rearante do Maraneee - MA. Este Edital e  sees  anexos estiiii 
à disposição dos imemssad. 90 ceder-no supra de 2' a 6' feira. no 
horárin das 08s 0055  mite hams) Ss  1300hs )treze  hoses),  o,de  endear,  
ser rensulted. gratuitamente na °bedne par rneo digital pele  Meer-lee 
Waves  do nosso endereço eletrônica rio  site,  ettesselitte II 
arnarente.megover  sling site  do PORTAL DE COMPRAS PUBUCAS ht-
tese/wweeportaldecomprespublicas.corn.he Esdarecimentos adio  coals.  
rro mesmo  endorse,.  Amarante do Maranhão IMA). 29 de Julho de 2021. 
Clebio Ca' coso  Fir-hairs  P.ogoeirn Municipal 

AVISO  OE  UCITAÇÃO 

PREGAO ELETRÔNICO N' 031/2021 - PORTAL DE COMPRAS PrJBLI-
CAS - Prefeiturra Municipal rio Amaranta CO Maranhão/MA.  cons sods ea  
As. Depulaco  La Romer.  1229. Centro. CEP, 65523-0110 - Arearante to 
Maranhão/MA, através dose.  Pregame,' Mt  micieal,  inside  ido pela per/aria 
e° 234/2021  'GAP  de 02 de março de 2021. torna euNire que con pose 
Ire Lei Federal n" 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto mist.eio n18/ 
2021.  art  'f da Leio' 8.666 regulamentado pelo Decrete Muncipal -.19' 
2021, Lei Complementar n° 123/2006,regulamentado pelo Decreto Meniei-
oal n" 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, reali7are às 1 .00hs 
inove horas) do dia 11 de Agosto de 2021, a licitação no modaecade 
FRET:AO, na forma ELE I I Re N CA. do tipo  Manor  Preço snIder onjetivan- 
do Registro de Pregos pare eventual aquisição de Meseis. Elerodornesti-
cos e Eletrônicos para atender as necessdaoes das Secretaries Mk.rtiCi-
vais de Aniararte do  Marmite°  - MA. Este Edilal e  sees memos  esteo 
disposição dos interessados na endereço supro, de 2°  a 6°  feire, 
horário das 0800hs (oito horas) is 13: 00hs (Irem horas), onde perlerito 
ser consultados gratuitareente ou obtidos por  mob  digital 0003  internee  
através de nosso endereço eletrenico no  site  nttes-Philp 
amaranterna.gov.br  00 no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLJCAS ht-
tes:evevermataldecoinprespublices.conebo Fsdarecimenlos adioonais, 
ruo mesmo endereç.o. Amarante do  Maranhao  IMA) 29  le Jule°  de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Muricipal 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N' 032/2021- PORIAL DE COMPRAS puert-
CAS - Prefeitura Municipal de Amaraste clo MarantreolMA. cum sede 
Ac Dap:Aare,  La  Roceue, 1229, Centro. CEP: 65523400 - Amaranle 
Maranheo/MA, através do seu Pregoeiro Municipal. institoelo  pets  Portaria 
n" 2342021 -  GAP  de 02 de  merge  de 2021. torna nUblieo que,  roc,  0,4,6  
an  Lei Federal n'10,52012002. regulamentado polo Decreto Main:cipal 018/ 
2021.  Art  15 da Lei .08.066 regularnentedo polo Dereeto Mun,eirel it19' 
2021. Lei  Corer  plementar  re  123/2006 regulaniertado  rein  Disireln Minise • 
nau n° 01712(21 e demais  norm.  atieentese  ',specie,  realizará As 09001is  
nose hoses)  do dia 16 de Agoslo de 7021. a licitação na modelidade 

PRECAO. na  roe  ELETRONICA. do tipo Menor PIOÇO  so' Ilene  cojetivan-
do Regstro de Preços pare eventual prestaçao de servieo de lavagem de 
carro (lava  OM  compreendendo limpeza  gorse corn  toda  mho  ae ohm 
necesserio. equtioementos e insumos pare e  pertness  higenizacAo dos 
veiculos de pequeno  We.  veiculo de  medic,  pores mica° In grande  
prate.  veicules  bps  caminhão maquinas posadas e  irons.  idelas do  Muse-
deer  de Amaranto do Maranhão - MA. Este (tuna) e  sees  anexos estio 
disposiçeo duis interessadus no endereço supra, de 2° a 6' Mira ire 
horariu das 060055 Mito  Maas)  ás 13:00115  (Mize hums).  oede  peewee 
net  cremated,is gratuitamente ou °beeias  pet  ore,, dktflab pela 011000,1 
através do nosso endereço eletrenico nu  site  ettpsse  bite  se 
amarante.ma.gov.br  sees see  do PORTAI DE COMPRAS PUBLICAS le-
tpeavAimepolaldecompraseublicas.corehe Esrierecimentcs artioonais. 
no mesmo endereço. Amarante do fiAaranhgo (MA). 29 de Julho de 7021. 
Clebio Camoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO  fir  533/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarame do aAaranhão/MA. com sede na 
As, Deputado  La  Ronque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do 
Maranhão MA. através do seu Pregoeiro Municipal. instauido pela Portaria 
n. 23412021.  GAP  de 112 de  memo  de 2021.  toms  públic.°  one,  com base 
Catei Federal n° 10.520(2002, regularnentado pelo Decreto Municipal 018/ 
2021.  art.  15 da  Loin'  8.6E46 regularnentado  peep Decree,  Municipal 019/ 
2021, Lei Complementar n' 123:2006,regulamentado pelo Decreto  Mum  ci- 
pal 0170021 e demais normes atmentes á espécie. noalza,e às 09.00es 
(nove  hoses)  do dia 17 de Agosto de 2021, a licitaçao na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço per Item, objetivan-
do Registro de Preços  pram  eventual aquisição de  materials  esportivos 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amnrante 
do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estio h derrosivio dos 
interessados no endereço eupres de 7°  a 6° feira. no 1,01400 das 08:00hs  
Into  horas' Os 13- 00hs  Maze  horas), onde podeMo ser consultedns 
grateitamente ou otitirlos per Irmo digital pela internat. aeaves do nosso 
endereço eletrônico  nn site  hepserhttpearnaramernegov.br  ou no  site  
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS hepeterwav.porteldecornpras 
publicaseorn.be  Esclarecimentos adiconais, no mesmo endereço. Aria-
ranle do  Maranhao  (MA). 29 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO tur 034/2021- PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Marenh5o/MA,  corn  sede na 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro, CEP: 65023.000 Amarante do 
MarentiriueMA,  agaves  do  WO Pregame°  Male:lea'. irmetuido pela Portaria 
n' 2340021  'GAP  de 0245  maw  do 2021 tome público  gm, cam  base 
na Lei Federal n° 10. b20/2002. regulamentado pelo Decreto Municipal 018/ 
2021, Lei Complementar n 1230006, rOgili0111011t0d0 pelo  Deer-eta  Munici-
pal  re'  017,2021 e demais nnrmas atinentes à  °specie,  realizará es 09s00. 
(nova horas) do dia 18  on  Agosto de 2021, a licitação na modalidade 
PREGÃO,  ea  forma ELETRÔNICA  rho  tiro Menor Preço,  nor here °blot...  
do a dantretação de empresa especia1i7a4e para aouiseão de equipa-
merges  e inaterel permanente para unidades hesicas sadde e 01 (um)  
meet°  de passeie, pare  Mender  as necessidades da Sedetaea  
pal  de  Sae.  de Amarente do Matanheo - MA. Este Edital ascos anexos  
ester.)  á diseesição dos interessados no endereço supra. de a 6° feira. 
eo horário das 0F:00hs  toile  bor.) as 13:00hs  (brae  horas), onde rode-
reo ser cor  suited.  gretuilarnente ou obtidos por meio digital pela  internee  
através do nosso endereço eletrônico no  site  Mips:Metes ,/ 
amarante.megovitur eu im  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Et-
teseherweeponaldecompraspublicas.coneer/ Esciarecimentos adicionais, 
no  meson,  endereçar. Arnarente da Maraneeo (MA), 29 de julho de 2021. 
Clehie Cardoso Pinheiro. Pregoeira  Mt timing  

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 14' 0351207'- PORTAL DE COMPRAS  Punt !-
CAS  - Preleitura Muncie:A de Areas:into do Maranhao/MA. CO., sede na 
Av. Deputada  La Recut.,  1229, Centro, CEP: 65923-00'J - Amarente ala 
Maranheo)MA. atraves do  sea  Pregoeiro Munidpals  insti  tied  o pela  Periods  
01234)2021 -  GAP  50 02 de março de 2021, torna  public°  que. MT base 
na Lei  Federate'  10.520(2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018' 
2021,  art.  15 da Lei n.  8.656 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021. Lei Complenuentar n" 123/2006. regulamentado pelo Decreto Munice  
pal  r,  017!20k,  odor-ais normas a5u,enrtee a espécie realizare às 09:00his 
anove floras) Sadia 19 de Agosto de 2021, a lieltaçao na modalidade 
PREGÃO, na forma ELE IRÔNICA,  an  tipo Menor Preço  pot  Item, obertivam  
rho  Registm de Preços tiara eventual aquisição de nneus,  earn  velroles 
leves e pesados para atender as necessidades das Secretaries Mureci-
pais de Amardete do Marenheo - MA. Este  Ed  IS e seaus anexos estrer 
disposição dos interessmtes no endereço supra. de a 6° terra,  urn  
horerio das 08,00hs (oito horas) ás 13005's (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidas por  mans  digital pela  internal.  
através do  sense  endere';ri eletrenino no  site:  hepssehttpd 
arnerante.megov.br  es no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
teseevweeportaldecoeipraspudicas.com.be  Esdararenentos adicionaiss 
no  mower,  enderece. Arnarante  so  Maranhão (MA I. 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso  Pin hake  Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÓNI CO N' 036/2021- PORTAL DE COMPRAS Pt IBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranligo/MA, com sede no 
As. Deputado  La  Ronque. 1229, Centro. CEP' 65923-000 -Amamente do 
Maranhão MA, através do seu Pregoeiro Municipal,  instead°  pela Portaria 
n" 234)2021  'GAP  4a02 de março de 2021, tome pUblico que.  corn  base 
na Lei Federal  re  10.525/2002 regulanera  gad, pale Decree,  Munidpal 0187 
2021,  art.  15 da LN ter 8.666 regdamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021. Lei Cor.ementer n' 1230006, regularnentado  Nee  Derreto  Mend-
Pal  ," 017'202,  e de ais normeo atinentes à especie, realleará es 0900. 
(nova  hones)  do dia 20 de Agosto de 2021. a licitação na modalidade 
PREGAO, no forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço per item. obetivan-
do Registro de Preços pare eventual aquisição de peças e acessdnos 
automutivos odginais ou  generics  a 00VOS, para velaelos categorizados  
dame  leves, pesados e maquinas e prestação de serviços de  mumble-
:10 eteventiva e corretiva emcees:us. eletrices ore geral  confer-re tab...- 
rant.  e  morellos  definidos nos  amens.  pertencentes a frota de veicules 
da Prefeitura Mimic:psi de Ribamar Figuene - MA. Este Edital e  sees 
arms.  estás 6 disposiçâo dos interessados no endereço supra. de 2° a 
6° M no. no horário das 58 0Ohs (oito horas/ às 13:00hs (treze  Meese 
once  porteMo ser consultados gratuitamente OU obtidos por meio diva' 
pela  internee  atraves do riusso endereco eletrônico no  site.  httpseeittpsd 
amaranteena.gov-br ou 110  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS fil-
tps.ewww.portaldeconieraspublieas.conebri Esdareamentos adidonais, 
no mesmo eedereçc. Amerente  On  Merenheo (MA). 29 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

o progresso `. -Cent 

Medida  Pros  isória 1MPil.055,  
Z), pata criar  ii  ('atuara de Re-
gras Lxcepeionais para ( 
Hidroenergética. a  (rep. 

Bute  as atribuições do  aru-
m,  presidido por por Albuquer-
que. está determinar a lterações 
na vazio dos reservatorios das 
usina: hidrclétricas do  pate,  
euvolvendo de  fin  içoes tiara  

limites de uso,  atom  zenamento 
e sazão. Além do Ministério 
de Minas e Energia, partiei-
pain da amara Os ministéri-
os da Feiniotnia; da  lames-
mantra;  da  Agri  cultura,  Peen-
aria  e Abastecimento. do Meio 
Ambiente; e do Desenvolvi-
meld°  Regional 

Albuquerque disse ainda que 
entre as ações que caldo sendo 
adotadas, esta o uso de todas 
as t-ontes de energias disponí-
veis,  cretin  as tennelétricas. que 
tem um custo de acionamento  
nil.  caro.  Mega feirit, 
o ministro participou da reinau-
guração de urna desses usinas. 
a Usina Termoelettica IUTE) 

..'ariana, em Campo 
Grande IMSI. 

"Vamos despachar Sodas os 
recursos que tensos dentro do 
nosso sistema instalado no pais.  
Valleys  esperar ate o final tio ano 
quando entra o período  Mind°  e  
salmis  utilizar nossa matriz que 
é Mono diversificada-. dis7se. 

Mais cedo. o ministro foi a  

cidade de  Coombe  (MS). onde 
visitou ribeirinhos do Patitanal 
beneficiarios do Programa  [lu-
mina  Pantanal, no ambito do 
Programis Luz para Todos. 

Na região, está sendo imple-
incntaxlo um programa  dc  ge-
ração de energia fotovoltaica, 
coto armazenamento em bate-
rias, o que possibilita a dispo-
nibilização da energiaeletrica ate 
forma ininterrupta. 

"Eu pude ser,  olio  :Ai a eficii-
cis desse programa cm  ulna  re-
gião como 6 ts Pantanal mato-
grossense. mas lambem a inclu-
são social que o programa ale-
rice  pare as pessoas atendidas 
polo prograina, levando dignida-
de, cidadania, ruas também per,  
pectin  as novas em :alas 'ida,". 
atitmou  it mintier°.  

Sendo atentlidas 2.(190  famili-
es,  com  cosh,  total de RS 127 
milhões.  sends.  RS 73 milhões da 
Conta de Desenvolvimento  Ener-
getic()  1C.DE) e RS 51 milhões 
da Energisa. companhia local de 
energia. ligincia Brasil) 

PM OE AMARA PITE 
DO MARANHAO - MA C2-3 
FL(S)W° 301  
12 heir •  

rei Tire is  erase  
úmido em abril. verificamos 
que foi a pior crise com escas-
sez hitirica da historia do pais, 
dos últimos 90.  WO alms.  Mas 
isso  Mks  é  ¡nosier,  de preocu-
pação pare a sociedade-, disse 
hoje o ministro. 

Bento Albuquerque disse que 
O ministro de Minas e  Etter-  a pasta  tern aim& an  ammo-

gia, Bento Albuquerque. voltou to  coin  outroS atores,  coin°  
a afirmar ontem (28) que o pais euivemes estaduais. operadores 
não corre riseo de racionamen- do setor de energia e  lambent  
to de energia ou de um  :mega.°  o parlamento,  pars  buscar ,n- 
elétrico  des  ido á grave crise das para ti crise no setor. Se- 
hidri ca. Segundo  it  ministro, gundo o Operador Nacional do 
desde o ano passado, quando Sistema Fletrico tONS), o pais 
se verificou tuna redução no passe pela "pior censo hidrolo-
s olume de chuvas, o governo grua desde 1930". Ni, final de 
tem monitorado a situação e innho. o poet:Trio editor, ma  
¡Meted°  as medidas necessari-
as pata garantir is suprimento 
de energia. 

"beio vai faltar energia. Es-
tamos adotando medidas des-
de o  ants  passado, quando ob-
servamos que as atluéneias nas 
principais bacias hidrognificas 
estavam  Mute,  baixas e depois 
quando terininou o período 
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triiba - MA, na forma do  Art.  14 da Lei Federal n" 11.947.'2009, Re-
solução CD/FNDE IV 26/2013 atualizada pela CD/ FNDE n" 04. de 
02 de abril de 2015. 0 Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Secretaria de Educação, na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL,  situada na Avenida Rio  Parnaiba.  820 - Centro - 
Alto  Parnaiba  - MA de r a 6' feira, no horário das 08h As 12h e das 
14h As I 7h. e no  site  da Prefeitura Municipal de Alto  Parnaiba  litips:1 
www.altooamaiba.ina.gov.br. Poderá ser solicitado também através 
do  e-mail:  cplaltoparnaibaartmail.com. Alto  Parnaiba,  26 de julho 
de 2021. Ciro da Costa Rocha - Presidente da  CPL  - Alto  Parnaiba.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. AVISO DE Ch AMADA 
PÚBLICA N°0012021. A Prefeitura Municipal de  Amapa  do Ma-
ranhão. através da Secretaria Municipal de Educação toma público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar sob a égide 
disposta no  art.  14 da Lei  if.  11.947 2009 e a Resolução/ENDE/ 
CD n' 026/2013 e suas alterações, vem realizar Chamada Pública n° 
001/2021 para o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor rural para o atendimento ao programa 
nacional de alimentação escolar- PNAE no município de  Amapa  do  
Maranhao  -MA, durante o ano letivo de 2021. ABERTURA: 20 de 
agosto de 2021 as 10:00hrs, Local: Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de  Amapa  do Maranhão, com sede na Avenida  'faltered°  
Neves  sib",  Centro,  Amapa  do  Maranhao.  Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser retirados no endereço citado e/ou no portal da 
transparência do município, no seguinte endereço eletrônico. littps:1 
http://portal.amapa.ma.gov.br/. Em 27 de julho de 2021. WELISON 
SANTOS VILELA - Secretário Municipal de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que, 1229. Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 
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, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal  if  017-2021 e demais normas atinentes 

espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 10 de Agosto de 
2021.   licitação na modalidade PR EG na forma FLuTRO- 
NICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
veiculo para o transporte escolar do Municipio de Amarante do Ma-
ranhão visando o atendimento das necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2' a (i" feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) as 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.eov. 
brou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www. 
portaidecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 030 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA,  corn  sede na Av. Deputado  La Roc-
que. 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do .Maranhao/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n" 
234/2021 -  GAP  de 02 de  maw()  de 2021, torna público que, com 
base na Lei Federal n° 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n' 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n' (I17/2021 e  denials  normas  

atinentes à especie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 11 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Regis-
tro de Preços para eventual prestação dos serviços de dedetização, 
desinsetização, desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água 
com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, 
equipamentos necessários a serem executados nos prédios públicos 
de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no ho-
rário das 08:00hs ( oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderio 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  inter-
net.  através do nosso endereço eletrônico no  site:  bttps://http://ama-
rantc.nia.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
https://www.nortaidecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 031 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que, 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, toma público que. com  
base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes a espécie, realizará As 14:00hs (nove horas) do dia 11 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preçopor Item, objetivando Regis-
tro de Pregos para eventual aquisição de Móveis. Eletrodomésticos 
e Eletrônicos, para atender as necessidades das Secretarias Munici-
pais de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  bttps://littp://amarante, 
Diaigov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS hUps:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. A=rame do  Maranhao  (MA), 29 de Julho de 
2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
.Amarante do Maranhilo'M A.  corn  sede na  AV.  Deputado  La Roc-
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do  Maranhao,  MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n" 
234 2021 -  GAP  de 02 de  mug()  de 2021. torna público que, com 
base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018.2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 0172021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 16 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Re-
gistro de Preços para eventual prestação de serviço de lavagem de 
carro (lava jato) compreendendo limpeza geral com toda mão de obra 
necessária, equipamentos e insumos para a perfeita higienização dos veí-
culos de pequeno porte, veiculo de médio porte, veiculo de grande porte, 
veículos tipo caminhão, maquinas pesadas e motocicletas do Município 
de Arnarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estio A dis-
posição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs Itreze horas), onde poderão ser con-
sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela interne. através 
do nosso endereço eletrônico no  site:  bttps://http://amarante.ma.gov.  
¢Lou  no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www. 
portaidecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 
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• §1" Para os fins deste artigo, consid2rain-se reuniões e 

• entos de pequeno porte, reuniões, festas.  shows,  jantares, 

batizados. bodas, casamentos, conliaternizações, eventos 

cientificos e afins, solenidades. inaugurações. sessões de cinema. 

apresentações teatrais, bem como lançamentos de produtos c 

serviços. §2" A permissão prevista no mina deste artigo, quanto 

aos  shows  locais, reuniões e eventos de pequeno porte, se 

restringem aos artistas locais do Município e artistas regionais dos 

Municípios limitrofes, sendo vedada a realização de eventos ou  

shows  com bandas e artistas de grande porte e estrutura. §3" A 

realização de vaquejadas e boiões dependem de prévio parecer da 

Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal 

de Saúde de Amarante do  Maranhao  - SFMSAM. no qual a 

solicitação deve ser feita com 15 (quinze) dias que antecedem 

• ento, e. após. prévia autorização da Agência Estadual de Defesa 

Agropeetiaria do Estado -  AGED  MA acerca das condições 

zoosanitórias e demais critérios técnicos acerca do evento, em 

consonancia com o  Art.  16, incisos 11 do Decreto Estadual N" 

36.871/2021.  Art.  8" Os templos religiosos e as atividades 

eclesiásticas deverão, obrigatoriamente, pelo prazo de 20 (vinte) 
dias consecutivos, regular o uso de mascaras dos fiéis no interior 

dos templos, promover o distanciamento social mínimo entre 

.iessoas. garantir a disponibilização de álcool em gel na parte 

interna e externa do ambiente, ficando sob a responsabilidade dos 

lideres religiosos a organização e logística das reuniões, de modo 

evitar aglomerações.  Art.  9" Recomenda-se As casas lotéricas e 

bancos, a utilização de mascaras no interior do estabelecimento e 

disponibilização de álcool em gel 70% (setenta por cento) para os 

que adentram no local, além de regular o distanciamento social 

mínimo de 2m (dois metros) entre pessoas nas filas de caixas e 

serviços internos.  Art.  10 A fiscalização, objetivando garantir a 

eficácia das normas estabelecidas no referido decreto,  sent  

desempenhada pela vigilância sanitaria, policia civil e militar.  

Art.  11 As sanções para aquele que descumprir as normas aqui 

previstas são: 

I Advertência por escrito: 

IlMulta pecuniária de até R$500,00 (quinhentos reais) para o 

infrator já advertido ou para aquele que se negar a cumprir as 

ordens da vigilância sanitária; 

I I Multa C111 dobro para o  inflator  reincidente: 

Interdição do estabelecimento comercial ou da atividade 

empresaria após duas multas. 

Parágrafo único — A multa para os estabelecimentos comerciais 

já advertidos poderá chegar até R$1.500.00 mil e quinhentos 

reais), devendo esta ser dobrado em caso de reincidência. Art.  
12 Revogando-se as disposições em contrario, este DECRETO. 

entra em s igor na data de sua publicação, podendo virem a serem 

revogadas, as medidas aqui estabelecidas. em caso de eventual 

lOrtuito. Certifique-se, Registre-se. Publique-se. GABINETE 
DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO 
MARANHÃO, AOS 28 DE JULHO DE 2021. VANDERLY 
GOMES MIRANDA PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITACÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGA0 ELETRÔNICO 
029/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao.  MA. com sede na Av. 
Deputado l.a Rocque. 1229, Centro. CEP: 65923-000 Amarante  

FL  (S)W 
do Maranhão MA, através do seu PregoeifikablIMIS 
pela Portaria n" 234:2021 -  GAP  de 02 de março de 20 
público que, com base na Lei Federal n° 10 
regulamentado pelo Deento Municipal 018 
Complementar n" 123/2006, regulamentado pe o Decreto 
Municipal n° 017 2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizara As 09:001)s (nove horas) do dia 10 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Prego, por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de locação de veiculo para 

transporte escolar do Município de Amarante do  Maranhao  
visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intentet, 
atraves do nosso endereço eletrônico no site:  
ImpsHittp:"amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
030/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA,  corn  sede na Av. 
Deputado  La  Rocqtte, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — A.marante 
do Maranhão MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna 
público que,  corn  base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulainentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017.2021 e demais normas atinentes à espécie. 
realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 11 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PRECAO. na  forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, 
desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água com o 
fornecimento de mão de obra, todos os insumos. materiais, 
equipamentos necessários a serem executados nos prédios públicos 
de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6" feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site: 
Innis:  •  hap:  -amaranic.ina.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://www.portaldecompraspublicas.com.bn Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA)„ 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
031/2021 - PORIAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhdo:MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Roeque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão. MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n" 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 IV 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
NIunicipal n° 017 2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizara As I 4:00hs (nove horas) do dia 11 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma EILETR6NICA. do 
tipo Menor Prego por Item. objetivando Registro de Pregos para 
eventual aquisição de Môveis. Eletrodomésticos e Eletrônicos, para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso Ill. da Lei n°424 de 28 de Marco de 2017 
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PM DE AMARAKTE 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEPEONIARAMMAIDNIMA 
do Maranhão MA. através do seu Pregoe 
pela Portaria n° 234 2021 -  GAP  de 02 
público que, com base na Lei Federal n° 
regulamentado pelo Decreto Municipal 
Complementar n° 123/2006, regulamentado 

intefessados no endereço supra, de 2 a 6'' feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet.  
através do nosso endereço eletrônico no site:  
littos://litto://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https: . www.portaldecompraspublicas.com.hr Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 
032/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA.  coin  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 -- Amarante 
do MaranhaVMA, através do seu Pregoeiro Municipal, instiruido 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de  mat-go  de 2021, torna 
público que. com  base na Lei Federal riG 10.520 2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018 2021.  art.  15 da Lei n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019.'2021, lei 
Complementar n' 123 2006. regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 16  dc  Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro de Pregos para 
eventual prestação de serviço de lavagem de  cam)  (lava jato) 

ipcompreendendo limpeza geral com toda mao de obra necessária. 
equipamentos e insumos para a perfeita higienização dos veículos de 
pequeno porte, veiculo de médio porte. veiculo de grande porte, 
veículos tipo caminhão. maquinas pesadas e motocicletas do 
Município de Amarante do Maranhão -  NIA.  Este Edital e  setts  
anexos estão  ii  disposição dos interessados no endereço supra. de 2' 
a 6" feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  
site:  https: dittp:,/amarante.ma.gov.lir ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://  ví.  ww. portaldecompraspublic  as .com.b r Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
033/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA. com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do .Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que,  coin  base na Lei Federal n' 10.520'2002. 

oegulamentado pelo Decreto Municipal 018 2021,  art.  15 da Lei n" 
.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei 

Complementar n' 123 '2006, regula  men  tado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie. 
realizará  Us  09:00hs (nove horas) do dia 17 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do 
tipo Menor Prego por Item. objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais esportivos 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 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito  
horns)  as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  hups:/ bitp7/.amaiante.ina.gov.br 
ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
https: www.portaldecomoraspublieas.eoimhi l:sclareemmentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔN1C0 N° 
034/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA. com sede na Av. 

Lei 
Pelo ecreto 

Municipal IV 0172021 e demais normas atinentes  it  espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 18 de Agosto de 2021. a 
Iftitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada para aquisição de equipamentos c material permanente 
para unidades básicas de saúde e 01 (um) veiculo de passeio. para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de  
Amirante  do maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6" feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
littps. 'Iutp:/:amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAI. DE 
COMPRAS PUBLICAS 
htiRs://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29  
dc  julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
035/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA,  corn  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão. MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 2342021 -  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 n° 
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 as 09:00hs (nove horas) do dia 19 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de pneus, para veículos leves e pesados 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 2" a 6' feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intentet, 
através do nosso endereço eletrônico no site:  
litips: - ,littp:.'.ainarante.ina.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://wwss.portu ldecornpraspuhlicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 
de Julho de 2021. Clehio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVIS() DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
036/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA,  coin  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhao/MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
publico que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 017.2021 e demais normas atinentes  it  espécie, 
realizará as 09:001ts (nove horas) do dia 20 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de  peps  e acessórios automotivos originais ou 
genuínos e novos, para veículos categorizados corno leves, pesados 
e maquinas e prestação de serviços de manutenção preventiva e 
conetiva mecânicos, elétricos em geral conforme fabricantes e 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n° 424 de 28 de Março de 2017 
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