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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cp1 arriarante@outlook.corn / https.//http://arnarante.ma.qov.br  

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 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 à espécie, realizará ás 
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 á disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2a  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 internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://http://amarante.ma,gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
https://www.portaldecompraspublicas.corn.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. 

Pregoeiro Municipal 
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Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Cedro 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -  CPL 
E-mail:  cpl_amarantegiloutiook.corn I https://httpll  

amarante. ma. gov. br 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 A Prefeit, 
ra Municipal de Amarante do Maranheo/MA, com sede na Av. Deputado  La  
ROCIRie 1225 Centro -Amarante do Maranheo/MA através de Comiesao  
Permanents  oe Licitação -  CPL.  instiluida pela Portaria n' 235/2021  on  /12 

março de 2021 torna público que, com base no Lei Federal e° 8.666; 
93 Lei Compleinenter n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Munieeel 
r' 017/2021 e demais coraras at,nentes à  °specie,  realizará ás 08.00hs 
ioito horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS. do tipo Menor Preço Global. objetivando aContratação de 
empresa para Prestação de Serviços de Consultoria  ern  Controie Interno 
para a Prefeitura Municipal de Aniarante do Maranhao,MA Este Editai e 
seus anexos estão á disposição  des  interessados no endereço sopra. de 
2° a  la°  feira. no horeno das 08:00hs (oito  hems)  és 1300115 ttreze co-
res). anile podereo ser consultados gratuitamente ou obtidos por  men  
digital cede  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no site teetoee 

gov.br  Esclarecimentos adicionais no mesmo ende-
reço. Amarante dv Maranhão/MA. 19 de abnl de 2021. Valeenilson de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhão/MA. core sede na Av. Deputado  La  
Possue. 1222 Centro - Amarante do MaranheoiMA. através da ConliS580 
Permanente de Licitação -  CPL.  instituida pela Portaria n' 235/2021 de 02 
de março de 2021, torna público que com base na Lei Federal 019666! 
93  Le.  Complementar n' 123/2006 regulamentado pelo Decreto Muneeel 
n' 0172021 e demais normas atinentes ã espécie. realizara A514 00hs 
(catorze horas) do dia 054e maio de 2021, a licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Prego Global objetivando Contrate-
çeo de empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados 
Consultoria e Assessoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e na 
Llaboração Revisão e Adequação das Leis Orçamentarias e de Pa  nee,  
mento e Execução Orçamentária do Poder Executivo Municipal. Este Ld.tal 
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra. 
de 2° a 6.  feira. no horário das 08:00hs  toile  horas) es 13.00hs (treze  
hems  I. onde ooderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por rnee 
digital  pee  •nternet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  leeeee 
ihttzearearente.mastov.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço 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 Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av Deoutado  La  
Rocque, 1229. Centro -Amarante do Maranheo/MA, através da Comissão 
Permanente de Licitageo -  CPL,  instituida pela Portaria n' 235/2021 de 02 
de março de 2021, torna público que, com base no Lei Federal n° 0666/ 
93 Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n' 017,2021 e demais normas atinentes e espécie, realizará es 08 LiOns  
(oil°  horas) do dia 06 de maio de 2021. a licitação na modairdade TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global. objetivando Contralayho de 
Escritório de Advocacia para prestação de serviços técnico jurid1co  ea 
area  de conteocioso judicial que  nee  se enquadre pela sua natureza aos 
trabelhos rottneirarnente prestados pelo corpo permanente do Municien 
Este Edial e seus anexos estão à disposição dos interessadcs no ende-
reço supra de 2° a 6° feira, no horário das 08  oohs foil°  eoras) As 
13 00hs  It-ale  horns),  onde poderao ser consultados gratuitamente  op  
obtidos por  Mein  digital peia irtemet,  (Waves  do nosso endereço eretône  
co  no ste  Nips  erAtpeAmaranternapov.br  Esclarecimentos adicior as. 

me51,0 eaciereço. Amarante do Maranhão/MA. 19 de abril de 21,21 
Valdenilson de Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2021 A Prefeitura Municea1 
de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocoue 
1229. Centro • Amarante do Maranheo/MA, através da Comissão 
nente de Licitação -  CPL.  instituida 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 n°2612013 
e Resolução n° 4/2015,  terns  teiblico a CHAMADA PUBLICA pare awe-
siGeo de gêneros afimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações. para  Mender  os alunos de rede 
pública do Municipio de Amarante do Maranhao/MA Os Grupos  Formals/  
informais e Fornecedores  Individuals  deverão apresentar a docurnenta-
ção pare habilitação es Projeto de Venda do dia 19/04/2021 até o dia 10/ 
0512021 das 0800 As 13:00 hrs no Setor de Licitações da Prefeitura 
Muni:a:oat de Amarante do Maranhão/MA, Este Edital e seus enexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
horeno das 08 00/ms (oito horas) As 13,00hs (treze horasi. onde poderão 
ser consultadoS graluitainente ou obtidos por meio digital pela internet,  
at-ayes  do nosso endereço eletrônico no  site,  httras:)/htto•H  
an  lecaele.  maegpv br Esclarecimentos adicionais. no mesmo endereço.  Area-
mete do Maranheo/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa Costa 
- Pendente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de AmaranM do 
Maranhão/MA  corn  sede na Av. Deputado  La  Rocque. 1229. Centro  COP  
65923-000 - Amarante do Maranheo/MA, através do seu Pregoe-re  

instituidc peia Portaria 01234/2021 •  GAP  de 02 de março de 2021. 
torna pee,co sue, com base na Lei Federal n' 10.52012001 regulamenta-
do oelo De-creio Municipal 0/8/2021,  art.  1540 Lei n° 8.666 regulamentado 
vela Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n' 123/2006. regula-
menlado zelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes e 
espécie. realizara es 09100hs Move horas) do dia 30 de abr.! de 2021 a 
licitaçeo na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor 
Preço, por Item. objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de medicamentos, material hospitalar e correlates de interesse da Secre-
tare Municipal de Saúde. Este Edital e seus anexos estão a disposição 
dos interessados no endereço supra. de 2° a 6. feira no horário das 

ni)hs (rem foros) As 13,0004 (treze horas), onde  °Deere°  ser cersal-
lades grattalarnente nu obtidos por meio digital  pee Internet  atraves ee 
nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htte.flamarante.ma.goebr et, 
no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAS 
eivemperealleeornorasoublicas.com  beEsclarecirnentes adirMeais. 

endereço Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de março de 2021 
Clebo Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Arnarante do 
Mnmeheo:MA.  corn  sede na A,. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro CEP 
60923-0e0 - A,narante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni. 
ijoal. cela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021 
te-na publico aue,  cool  base na Lei Federai  re'  10.52012002. reguerneea. 
do  Pee,  Decreto Municipal 018/2021, Lei Complementar n' 123'2006, reoe-
ementacio  pee)  Decreto Municipal 01017/2021 e demais '101MRS atineafeS 
e  °specie  real-cara As 14.00hs I catorze horas) do de 30 de abei de 
2021.0 licitaçeo na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA. do tipo  
Manor  Preço. por Item, objetivando contratação de  empress  para preste-
cod  de serviços de assessoria e consultoria A secretaria de  sail.,  com 
vistas a operacionalizaçáo de sistemas disponiveis do governo federal, 
do  govern°  estadual, funda nacional de saúde -  fns  (gerenciarnento  on  
oteeto e oropostase saips (sistema de apoio a implantaçAo de polite:es en1 
sai  -del  e todos os programas e projetos lincados a secretaria de saede.  

visando á captação de recursos para o municlpio na  area  da saúde. Este 
Edital e seus anexos estao á disposição dos interessados no endereço 
supra. de 2.  a 6° feira, no horário das 0800hs  mite  horas) as 13:00/ms (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela  internee  através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos:e 
htto,llamarante.rna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASW, 
eas://www.00rtaldecomorasoublicas.com.beEsclarecimentos adicionais, no 
inesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de abril de 2021.  Glebe  
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 011/2021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA. comover/ano Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Cal  -try  CEP: 65923-000 - 
Aniarante do Maranhão/MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 0240 março de 2021, tome público que, 
com base na Lei cederei n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 01W2021.  art.  1540 Lei n° 8.666 regulamentado  pale  Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementarn" 123/2006. regulamentado peio Decreto Muni-
cipal n° 017/2021 e demais normas atinentes é espécie, realizara es 09.00hs 
(nove horas) do dia 03 de maio de 2021, a licitaçao na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRONICA, do  lice  Menor Preço, por Item, objetivando Registro 
de Preços pare eventual aquisiçao de equipamento hospitalar, e material 
Permanente para Secretaria Municipal de Seúde de Amarante do Maranhão 
- MA. Este Edital e seus anexos  ester,  6 disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2° a 63  feira. no horário das 08•00hs (oito horas) es 
13:0004 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidas por meio digital pela internat através do nosso endereço eletrônico no  
site,  hthas.)/httollamarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPLIBLICAShttos://www.00rtaidecomoraspublicas.com  br/Esclareci-
mentos adicionais, no rnesrno enderego. Amarante do  Maranhao  (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  Maranhao/  
MA. com sede na Av  Deputed() La  Rocque, 1229, Centro, CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranhão/IMA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pele Portaria n° 23e/2021 -  GAP  de 02 de  merge  de 2021, torna público que, 
com base na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado oelo Decreto Muni-
cipal 018/2021.  art.  15 da Leio' 8.666 regulamentado pelo Decrete Municipal 
019.2021, Lei Complementar n° 123/2006, regularnentado pelo Decreto Muni-
cipal n" 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará és 09:005s 
Move horas) do dia 04 de  male  de 2021, a licitação na modalidade PREGAO. 
no forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço. por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual prestagac de serviços de exames laboratoriais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão a disposiçao dos interessa-
dos no endereço supra. de 2° 06' feira, no horário das 08- 00/ms (oito horas) 
As 13-0065 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por reato digital pela  internist,  através do nosso endereço eletrônico 
no  site:  httos://http://arnarante.ma.cleV.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttos://nrww.00rtaldecomoraspublicas.com.br/Esclareci-
inentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de  
abet  de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO W013/2021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA com sede na Av.  Deputed() La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranheo/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portada n° 234/2021 -  GAP  40 02 de março 40 2021, toma publico que,  
coin  base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado  pee,  Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8 666 regulamentado Delia Decreto Municipal 
019/2021. Lei Complementar n' 123/2006. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n" 017/2021 e demais normas atinentes e especie, realizará As 09.00hs 
Move horas) do de 06 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÕNICA, do tieo Menor Preço, por Item. objetivando Registro 
de Preços para eventual  equine°  de fivros para Educaçao Infa»til I, Educe-
çao Infantil II e Educaçao Infantil Ill da rede Municioal de Amarante do Mara-
nheoiMA. Este Edital e seus anexos estão ã disoosiçao 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 ob-
tidos por meio digital pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  
site:  littps:/)htte://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShtles:ewww.portatdecoMPeaseublicas.com.br/Esclareci-
mentos adicionais, no mesmo endereço Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de  
merge  de 2021. Clehio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" 014/2021 - 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. atraves do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n° 234(2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, 
com base no Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n' 017/2021 e  clematis  normas atinentes' é espécie, realizará As 09.00hs 
move horas) do dia 10 de inaio de 2021, a licitaçeo na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro 
de Preços pare eventual prestação de serviços funerários, traslados e. 
fornecimento de urnas funerArias, para atender a dernanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Municloio de Arnarante do Maranão 
- MA. Este Edital e seus 9.XOS estão e disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2° a 6° feira, no hortrio das 08,00hs (oito horas) es 
13.00hs (treze horas) onde poderao ser consultados gratuitamente ou oh-
tides  por meio digital pela eternal, através do nosso endereço eletrônico no  
site,  httos://httrellemarepte.mamov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttps.perteedecompraspubEcas.com.briEsclareci-
mentos adicionais, no mesmo endereço. Amamente do  Maranhao  (MA). 19 de 
abril de 2021. Clebio Ce-doso Fanheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021 -PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/ 
MA,  corn  sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido  
pee  Portada 23e/2021 -  GAP  de 02 de mamou de 2021, torna público que, 
com base na Lei Federal n' 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art  15 da Lei n°8.860 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021. Lei Complementar n' 123/2006. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n° 017/2021 e demais normas atinentes á especie, realizará ás 09:00/ms 
Move horas) do dia 12 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
no forma ELETRÓNICA, 001100 Menor Preço per Item. objetivando Registro 
de Preços para eventual orestação dos serviços de recuperação da pavi-
mentação asialtica de malha viária da Cidade de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2° a 6° faira, no horário das 08.00hs (oito horas) As 
13.00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tides por meio digital pela  internee  através do nosso endereço eletrônico no  
site:  eeps://httollamarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttpse/www.aortaldecompraepeblicas.commbr/Esclareci-
mentos adicenais, no mesmo endereço Anerante do Maranhão (MA). 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N' 018/2021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/ 
MA, com sede ru Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranhao/MA, através do  sea  Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torne público  gee.  
com  base na Lei Federal n' 10 520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni 
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipa 
019/2021, Lei Complementar n' 123/2006. regulamentado pelo Decreto Muni  

deal  n° 017/2021 a demais normas alizará As 
09:00hs (nove horas) 40 410 14 de a modalidade 
PREGAO, na forma ELETRÓNIC por Item. objetivan- 
do Registro de Preços pare e tubes  de  concrete  
bloquete e meio 90 4e interesse da P unicipal de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este  Edda'  e seus anexos estão à disoosiçao dos interes-
sados no endereço supra. de 2° a 6° feira, no horário  des  08:00hs (oito  
horns)  As 13:00h5 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuita-
mente ou oblidos per meio digital polo internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  httos://httryllamarante.ma  gov.br  ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAShttosillwww Dortaldecomorasoublicas.com.br/ 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  
(MA), 19 de abril de 2021 Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO  tor  017/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro, CEP: 
65923-005.- Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituldo pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de margo de 2021. 
toma publico  clue,  com base na Lei Federal n° 10.520(2002. regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  1540 Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes 
espécie, realizará as 09.00hs Move  horns)  do dia 17 de maio de 2021,0 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA. do tipo Menor 
Preço por Item, objefivando Registro de Preços pare eventual prestação 
dos serviços de recuperação de guia, meio fia e sarjetas e desobstrução 
de galerias, córregos e vales do Municipio de Amarante do  Maranhao  - 
MA Este Edital e seus anexos estão ã disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário  des  08:00/ms (oito horas) as 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela melemel, através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  httosPhttp.//amarantetna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttos://www.00rtaldecomerasoublicas.combr/Escla-
recirnentos adicionais. no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 -POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal. instrtuido pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de  merge  de 2021, 
tome público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  toda Lei n°8 666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regale-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas alinentes 
espécie, realizará ás 0900/ms Move horas) do dia 21 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço  pion  Item, objetivando Registro de Preços para eventual prestação 
dos serviços de locação de máquinas pesadas com operador, para aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 60  /erre, no horário das 0800hs (oito horas) As 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela internet através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShitos://www.portaldecomprasoublicas.com.br/Escla-
recimentos  adicionais. no mesmo endereço.Amarane do  Maranhao  (MA), 
1840 abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP' 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal. instituldo pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de marg., de 2021. 
torna público que, com base na Lei  Federate'  10.520/2002. regulamenta-
do polo Decreto Municipal 018/2021.  art  15 da Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 
espécie. realizará As 09:00h5 Move horas) do dia 24 de maio de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item. objetivando Registro de  Prayers  pare eventual aquisição 
de material elétricos para atender as necessidades das Secretaries Mu-
nicipais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2.  a 6° feira. no 
horário das 08B0hs (oito horas) As 13.00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por  memo  digital pela intemet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
amarante.mabov,br puno  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShtioSJ 
Nevw.portaldecomoraspublicas.com.briEsclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 -POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na An, Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro 

instauldo  pale Portage  n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado  pale  Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes A 
espécie, realizará as 09:00hs Move horas) do 410 26 de maio de 2021.0 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços pare eventual aquisiçao 
de material, equipamentos e EM para atender a necessidades de ilumina-
geo pública de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos 
estão a disposigao dos interessados no endereço supra. de 2° a 68  feira, 
no horário  des  08-00/ms (oito horas) as 13:00h5 (treze horas), onde pode-
moo ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
atraves do nosso endereço eletrônico no  site:  htips://htto:// 
amarante.ma.gov.br  ouso  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShites./ 
/www.Dortaldecomorasoublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N" 021/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
torna publico que, com base na Lei  Federate'  10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 
espécie, realizará As 09:006s Move horas) do dia 28 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor 
Preço por Item. objetivando Registro de Preços para eventual aquisiçao 
de materiais de construção de interesse de diversas Secretaries Munici-
pais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus aneXOS  ester()  A 
disposição dos interessados no endereço supra. de 2° a  Oa  feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) As 13.00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto:// 
omarante.ma  gpv.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShitosi 
/www.dortaldecomorasoublicas com.briEsclarecimentos adicionais, no 
mesmo enderego. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021. OBJETO' 
Registro de Preços para eventual a future aquisição de Carne  Bovine  para 
atender as deteandas das Secretaries do Municipio de Porto Franco ABER-
TURA 04 de moo de 2021, es 09:00h (nove  hems).  TIPO DE LICITAÇÃO-
Manor  P-epo Per Item, ENDEREÇO: Praça Demetno Milhoreem, n° 10. Cerao 
Pedo 0racce,i4A OBTENÇÃO DO EDITAL 0 Edital e seus  weans  es/Cri A 
disposeeo dos eteressados. de 2. a 6° feira, em  des  mate., no no/trim das 
Oe mite ems)  As 12:00e (doze  hems).  na  Corrine° Permanent, tie  
leciiaçee -  CPL  stoada na Praça Deinetre Mitiorrein. n° 10, Centro. Poee 
Fr,a  ace  1,16 e no sitio ofici a I deste pede executive - 
www.poitofranco magoo br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo 
ma! col.portcfenco@gmaileom. Porto Franco/MA, 15 de abri/de 2021 

JAILMA CIRCIUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira, 

AVISO DE ABERTURA, PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021. OBJE-
TO Registro de Pregos para eventual e future aquisiçeo de  Pees  e 
Bolos, para atender as demandas das Secretaries do Municlpio de Porto 
Franco, ABERTURA' 05 de maio de 2021, es 09:0011 (nove  heresy  TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. ENDEREÇO Praça Dernetrio Mm-
Ihurmesm n° 10, Centro. Porto Franco/MA, OBTENÇÃO DO EDITAL: 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2° a 6° 
feira,  ern dies  Oteis, no horário dos 08:00h (oito  hems)  As 12110h (doze 
horas). na Comissao Permanente de Licitação -  CPL,  situada na Praça 
Demetdo Milhomerre n° 10. Centro, Porto Franco/MA, e no  site  oficial 
deste poder executivo - www.portofranccema.gov.br  onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 
no endereço supra ou pelo  e-mail eel  portofranco@gmail.com. Porto 
Franco/MA, 15 de abril de 2021. 

JAILMA CIRCIUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de  Gas  de 
Cozinha Engarrafado GLP P13 e P45, tipo domestico (Recarga) e Botijao 
de  Gas  de Cozinha GLP P13 (Vasilhame) para atender as demandas das 
Secretaries do Municipio de Porto Franco, ABERTURA: 06 de maio de 
2021, As 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por 
Item. ENDEREO: Praça Demétrio Milhomem. n° 10. Centro, Porto Franco/ 
MA. OBTENÇAO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexes estão ã disposição 
dos interessados. de 2° a 6° feira, em dias Oteis, no horário das 08,00h 
(oito horas) es 12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de Licita-
ção -  CPL,  situada na Praça Demétrio Mi/homem, n° 10, Centro, Porto 
Franco/MA, e no sltio oficial deste poder executivo - 
www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo  e-
mail  cpl. portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA. 15 de abril de 2021. 

JAILMA CIROUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 
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poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
.digital pela  internee,  através do nosso endercço eletrônico no  site:  
httas:  /help:  amarame.ma.gov.hir ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShups://www.portaldecomprasnublicas.com  

..br; Esclarecimentos a(icionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO 1W LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
015/2021 - 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°234 2021 -  GAP  de 02  dc  março de 2021, torna 
público que,  coin  base na Lei Federal n" 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n" 
8.066 regulamentado pelo Decreto Memicipal 019/2021, Lei 
Complementar 11° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

lnriicipal n" 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
-.:;ilizará as 09:00hs (nove horas) do dia 12 de maio de 2021. a 
..ilação na modalidade PRECAO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro. de Pregos 
para eventual prestação dos serviços de recuperação da 
pavimentação asláltica da malha viária da C idade de Amarante do  
Maranhao  — 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) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internei, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
hteps:./hetp: amarantema.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICASIMps://www.portaldeeompraspublicas.com  
, br scl a  re  c im  en  tos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (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 Maranhilir MA,  coin  sede na A.. 
Deputado  La  Roeque. 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 

que.  corn  base na Lei Federal n' 10.520/2002, 
• .4ulamentado pelo Decreto Municipal 918/2921,  art.  15 da Lei n° 

regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, rego lamentado pelo Decreto 
Municipal n" 017/2021 e demais normas atinentes à especie, 
realizara as 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. bloqueie c meio fio 
de interesse da Prefeitura Municipal  dc  Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estilo à disposição dos 
interessados no endereço supra. de 2" a 6' feira, no horário das 
08:001ss (oito horas) as 13:001s (treze  hoots),  onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  
internee,  através do nosso endereço eletrimico no  site: 
Mips: .amarantema.Liov.br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPR A  SPURT_ IC  A  tips  : .v.portaldecompraspubl icas.co  
.br:Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarantc do  
Maranhao  (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 Amaranie 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" 234/2021 -  GAP  de 02 de marg.() de 2021. torna 
público que. com  base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 0)8/2021,  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 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 
Municipio de Amarante do  Maranhao  - 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) ás 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
por meio digital pela intemet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https:Attp://amarante.ina.gov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE 
COMPRASPUBL  IC  AS  h ttps://www.po rta ldeco inpra  snub  lica s .c um  
.brEsclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
018/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/1\4A, com 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 
público que,  corn  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 te 017/2021 e demais normas atinentes 5 espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 21 de maio de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Prego 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 
2" a 6' feira, no horário das 08:00hs (oiro 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:  https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE 
C OMP R  ASP  UBE  IC  AShttp s:. /www.po rtaldeco mpraspub licas.  co  m  
.brEsclareeimentos adicionais, no mesmo endereço. Ainarante 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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria 1102342021  -  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 Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n" 123/2006. regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes á espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 24 de maio de 2021, a 

NOTA. Assinaao eletronicamente confon-ne  art.  2°. Inciso  It.  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 ' 
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tados gratuitameme ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  littps://http://antarante.ma.gov. 

br ou no  site  do PORTAL DF COMPRASPUBLICAShttps://www. 
portaldecompraspublicas.com.briEselarecimentos  adicionais, no 

mesmo endereço.  Amirante  do  Maranhao NIA,  19  dc  abril de 202 . 

(-Una Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

.AVISO DE LICITAÇÃO PRECÂO ELETRÔNICO N° 015/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de 

marante do Maraithão;MA. com sede ia As. Deputado Li ROCqUe, 

). centro. CFP: 65923-000 - Aniin ante do Maranhão/MA,  atria  es 

do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n" 234/2021 
- 0;.AP de 02 de mia.; de 2021. torna publico que.  coin  base na  

Let  1- ederal n" t0.520 1;;;1- Decreto Municipal 

(il i;.;'.2021.  art.  15  di .;; m-a• ;- .;•  pet°  Decreto Mu- 

nicipal (119/2021. Lei Comi1, ;;; ,; : ' 1; ;16. regulamentado 

polo Decreto Municipal n' ;. ;;  marinas  atinentes  ii  

esp,1;c  it,  real iyarii as 09:00hs(nos. 1,;..., ..; i; ; dc  maio de 2021. 

lunação na modalidade PREGAO. toriti.; 11..EfRONICA, do 
tipo Menor Preço por Item. objetivando Reuistio de Preços para 
eventual prestação dos serviços de recuperação da pavimentação as-

faltica da malha viária da Cidade de Amarante do  Maranhao  - MA. 

Este Edital e  sews  anexos estão á disposição dos interessados no 

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

ou obtidos par meio digital pela  interact,  através do nosso endereço 

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

PORTAL DE COMPRASP1 113LICAShttps://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/Esclareeimentos  adicionais. no mesmo en-

dereço. Amarante do Maranhão  (NIA),  19 de abril de 2021. Clebio 

Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITACAO PRE(A0 ELETRÔNICO N° 1)16/2021 

- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão MA, com sede na Av. Deputado  La  Roque, 

1229, Centro. CEP: 65923-000 Amarante do Niaranhao/mA. através 

do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela  Ratak:  1111  2.34 2021 -  

GAP  de 02 de março de 2021. torna publico que.  corn  base na lei  Fate-

rat It'  10.520 2002, regulamentado  pelt>  Decreto Municipal 018/2021,  art.  

15 da Lei n" 8.666 regulamentado pelo Decr,zi; ; Municipal 019:2021, Lei 

Complementar  if  123 2006, regulament Dectreto Municipal  

if  017/2(121 e demais normas atinentes cital izará as 09:00hs 

(nove horas) do dia 14 de maio de 202). icitacão na modalidade 

PREGÃO. na  forma ELETRÔNICA, do upa  Mellor  Preço por Item, 

objetivando Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de 
concreto. bloquete e meio fio de interesse da Prefeitura Munxipal de 

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

sição dos interessados no endereço supra,  del."  a 0 feira, no horário das 

08:001is (oito horas) as 13:0011s (treze horas), onde poderão ser consul-

tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Unmet,  através do 

nosso endereço eletrônico no  site:  https://littp://amarante.ma,gov,  
hr  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPC BLICAShttps://www. 

portaidecompraspublicas.com.briEsclarccimentos  adicionais, no 

mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  t MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio (:ardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITACAO ) ELETRÔNICO) N' 01712021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão NI A,  coin  sede na As. Deputado  La  Rocque, 

1229, Centro. CLP: 65923-000 - Amaranie do Mitranhilo/MA, através 
do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria  if  234..2021-  GAP 

dc  02 de março de 2021. torna ptiblico que com base na Lei Federal n° 
10.520/2002. regulamentado pelo Decreto NIunicipal 018.2021.  art.  15 

da Lei  if  8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021 Lei  

Complement& if  123 2006. regulamernado pelo Deereto Municipal 
o 01 7/2021 e demais normas atinentes especie, realizará as 09:00hs 
(lime horas) do dia 17 de maio de 2021. a licitação na modalidade  

PREGAO, na han>ia ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, 
objetivando Registro de Preços  pant  eventual prestação dos serviços de 
recuperação de guia, meio fio e sarjetas e desobstrução de galerias, cor-
n:1,i,, e valas do Municipio de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital 

... sews  estão a disposição dos interessados no endereço supra, de  

at,  no horatio das 08:00hs  (ono  horas) ás 13:00hs (treze horas).  

mite  poderio ser consultados gratuitamente ou obtidas por meio digital 
pela internei, através do nosso endereço eletrônico no  site:  bllps://http:// 

amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLI-

C A Shitps://waw.portaldecompraspublicas.combr/Esclarectimentos 
adicionais, no mesino endereço. Amarante do  Maranhao  (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 Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque. 

1229. Centro. CEP: 65923-000 -  Amirante  do Maranhão MA, através 

do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  

de 02 de março de 2021. toma público que, com base na Lei Federal  if  

10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 0182021.  art.  

15 da Lei n" 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, 
Lei Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto Mu-
nicipal n' 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará 
as 09:001is (novc horas) do dia 21 de maio de 20121, a licitação na 
modalidade PREG,k0, 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 Prefeitm-a Municipal de Amarante do 

Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs  

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

nosso endereço eletrônico no  site:  httns://littu://amarante.ma.gov.  
br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLIC1AShttps://www. 

portaldecompraspublicas.com.brfEsclarecimentos  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 Maranhao/MA,  coin  sede na Av. Deputado  La  Rocque, 

1229, Centro. CEP: 65923-000 - Ainarante 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 no 

10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da  

Lein'  8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei Comple-
mentar tr 123,2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017.'2021 
e demais nomas atinentes á espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) 
do dia 24 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivan- 
do Registro de Preços para eventual aquisição de material elétricos 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amarante 
do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 08:00hs  

(ono  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://littp:fiamarante.ma.gow.br ou no  
site  do PORTAI: DE COMPRASPUBLICAShttps://www.portalde- 
compraspublicas.emn.br/Eselarecimentos  adicionais, no mesmo 
endereço. Amarante do  Maranhao  (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 Pregoeilo ;Municipal, instituído pela Portaria n°234/2021 -  GAP  
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