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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
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E-mail:  cpl amarante(COutlook.com  / https://http://amarante.ma.qov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021 
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, 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, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 
017/2021 e demais normas atinentes á espécie, realizará ás 14:00hs (catorze 
horas) do dia 15 de Julho de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a 
contratação de empresa especializada no serviço de locação de  Software  
Sistema de Contabilidade Publica Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2a  a 6a  feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs 
(treze horas). onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS httks://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 02 d julho de 2021. 

PREFEITURA DE 
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Henri Rodrigues é o  mais  Javam prated° do Tocantins 

Prefeitura  Municipal de Amirante do Maranhao - MA  
Av. Deputado  La Roscoe, 1229. Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.84610001-16  

COMISSÃO PERMANENTE  DE LICIT/KILO- CPL 
E-mail-  col amarantaaoutlook,com  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO W 024/2021 -PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Marianhãe'MA,  corn  sede 
ria Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 55923-006 - Amarante 
do MrearielreMA,  sleeves  do seu Pregoeiro Municipal,  refitted,'  nnla 
Portai a  or  234;2021 -  GAP  de 02 de marco de 7021. toma público que 
ruir base . Lei Federal n" 10.526/2002. iegulamentario  pee.,  DEICOilin 
Mireicipal 018:2021,  art  15 da Lei n° 8.666 regular-wreaths  oelo Decreto  
Mired pal  017:2721. Lei Complemeniar n° 12312006, regulamentado pelo  
Decreer Mon Meal  o' 0172021 e dernais normas etinentes a especie, 
realieare As TO Onhs Move horas) do dia 15 de Julho de 2021 a licitaç5o 
na modal idade PREGÃO.  meanest  EL ETRONICA. do tipo Menor Preço po-
lien, objetivairdo Reeisirc de Preços para eventual prestaçeo  its  serve 
ços de exames especializados (Raio-X. Letrassonugrafia. ticipocospia. 
Endoseopia e Tomografiae  corn  baucos, a serem realizados  an  Municipi0 
de Arnarante do  Maranhao  - MA, destinados  acs  useerios do SUS (siste-
ma enice de  melee  Este Edital e seus anexos estão A disposição dos 
interesseiros  on  endereço supra de 7'o 6° feira, no  ho-Ado eels  08,00he  
roes hot.)  es 13.110 (treze horas), cede poderão ser consultados 
grist...into  oil  obtidos por 'anis eigital  Oa internee  atreves  lo  noseo 
endereço eletrônico no  site:  htlosaiettiellaMaranteene.geetar oe no  Site 
du PORI AL DE COMPRAS PUBLICAS letus,h 
yevw.00rtaldecomorasoublicas com.br/ Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 02 de Julho de 1021.  
Clete°  Cardoso Pieheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 025/2021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
LICAS - Prefeitura Municioal de Amerante do Maranhão MA.  coin  sede  

rails.  Deputado  La  Rocque, r229,  Centro. CEP: 65923-00p- Amaral. 
de Maranh9o1414. stravés do  see  Pregneire Municipal. nstitsildo MA 
Porte. o° 234(2021 -  GAP  de 02 de  merge  de 2021. torna público que. 
rem base na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018:2011, Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado  pole  
Decreto Mun  Meal  n° 01712021 e demais  Menses  atinentes A espéeie, 
realizará es 14D080 (catorze horas) do dia 15 de Julho de 2321, a 
licitação  nn  medalidade PREGÃO, na Tomes ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preeo. por Item, objetivando a contratação de empresa especializada no 
weir,o de leceeão de  Software Sister.  de Contarelidade  Publics) Into-
grade a leospeeagem de Dados para o Portal. Este  Ethel  e seus anosos 
estão A risposiçeso dos interessados no endereço supra. de 2°c 6° feira. 
Ira horário das 08.00es es to horas) es 13:00. itreze  her.).  oiele 
poderão ser ccesultados gratuitamente ou obtelos por  mein  digital pela  
internee  atraves do  rescue  endereçu eletrenico no  site:  idlog://hltol/  
erearanteena.00v.br  oe no,  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS tez 
Ipseveneeeportaldecomorasoublicaecom.te Esdarecimertos adicionais. 
no mesmo ardereço. Amaranto do Maranhão (MA), 02 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO ti.  026/2021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS- Prefeitura Municipal de Arnatante do Ma"anheo MA. com Sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: h5923-000 - Amisrisnte  
dc.  MaraneeeiMA, através do seu Pregoeiro Municipal. asstiriedo neta 
Porta-a e° 2342021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna publico sue. 
coei base na Lei Federal n" 10.52012002, regulamentado pelo  Decrees  
Mueiriepal 016,1021. are 15 da Lei n°6.680 regulernentado pelo fleerelo 
Muoicpal 0102021, Lei Complementar n' 123/2006, regularientaco pelo  
Dec-into  Muneioal n 017/2021 e eernae normas atinentes A espécie, 
realizará as C9.00hs inove heras) do dia 16 de Julho de 202'. a licitação 
ria  medal  idade PREGAO. rotor:ma ELETRÔNICA, do tipu Menor Preço par 
Item. objetivando Registre de Preços para eventual prestação de servi-
ços do rnanutençao de motor bombas e painéis e aquisição de motor  
bombes.  painéis e peças de interesse  ea  Prefeitura Municipal de  Nile-
mete do Maranhee - MA. Este Edital e  sees  anexos  esters  A disposiçAo 
dos interessados no endereço Supra, de 1l' a 6° feira, no horário das 
080050 (oito horas) de 1t000hs dreze horas).  mode  pode-ão  ser  consul-
lades  gratuitamente ou obtidas  our  meio digLal pela  internee  atraves do 
nosso endereço eletrônico no  site:  haPeetetpeamarente.rna.apv.br  ou 
no  site  de POR IAL DE COMPRAS PUBLICAS lidos": 

40 
 www.Portaidecomerascublicas  cons  br/ Esclareeinseetoe adicionais. no  
mew.  endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 ide Julho de 2021.  
feeble Carrie,  Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGAO ELETRÔNICO PC 02712021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitere Municipal de Amarente do MarantrAcriMA.  corn  sede 
ria Av. Deputado  La  Rosque. 1229. Centro. CEP: 65925-050-  emeralds  
do Maranhao:MA. através do seu Pregoeiro Municipal nstitti'do pela  
Ports.  0023412021  -  GAP  de 02 de marco de 2021. torna  prelim,  que, 
cor base na Lei Federal n" 10.520/20e2, regularnentado pelo Decreto 
Municipal 010/2021.  art.  15 da  Loin'  9.666 regularnentano eelo  Decrees 
Miele.'  019,2021, Lei Complementer n' 123/7e36, regular-1.We polo 
Decrete Muneieal n' 017/2021 e camas normas atinentes a espereie 
reelizare. As e9.00hs (n0Ve  hares)  do  die  19 de Julho de 2021, a licitação 
na modal idade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço  poi  
Item olijetivaieto  Rag-sire  de  Prows  para eventual aquisição de pecas 
para equipamentos médicos-haspitalares e cadeiras odortológicas de 
imeresse da Secretaria Municipal de  Sande  de Arnarante  co  Maranhão/ 
MA. Este Edital e seus  aliases  estão a disposição dos iieeressados no 
ender:we supra de 2' a 6" feira. no  heel.  das 0800115  leers reveal  Is 
13:00hs 'treze horas), onde poderão ser coosultaeos gratuitamente no 
obt dos por reeio digital pela ,nterret. atraves do nosso aridereme eletrb-
niee no  site  hiesseiblexliameranteervegevbr ou no  site  do PORTAL  DC  
COMPRAS  PURL  ICAS istiPeewww.portaldecomerasoubleaeconebri 
Esclarechnentos adicionais, no mesmo endereço. Aniarante no Mara-
nheo (MA). 02 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoelro 
Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO W 02842021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maianhen MA, eore sede 
no At, Deputado  La  Rocque, l229, Centro. CEP: 55923-000 - Amarante  
du  Marannen'MA. :Aram,ri do  see  Pregoeiro Municipal, Lietitu:do nela 
Porta-a e° 234/2021 -  GAP  de 0240  merge  de 2021. torna Púdico  quo,  
Oti•O base na lei Federal  re  10.526/2002 regulareentado pelo  DCVO°  
MO'fripal 018,2021,  art.  15 de Lei n° 8.666 regulamentado oelo Decreto 
Mire:pal 019:2021. Lei Complernentar 123/2016, regnIamentann pelo 
Decreto Municipal n' 01712021 e cremes  racemes  atinentes à espécie. 
realizare is 09.00he  Crewe  horas) do dia 20 de  Jul.  de 2021 a licitação 
na modalidade PRE(3A0,  eaten.  ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por 
Item. objetivendo Registre de Preços para  event.)  prestnmas do servi-
ços de manutençeo  preventive  e corretiva  corn  reposição de peços e 
acessórios nos equipamentos médeas-hesprialares e odonlológices.te 
interesse da Secretaria Municipal de  Sail.  de Amer:nee  on Maier Mee/  
MA, Este Edital e  sees  anexos estão A disposição OOS ieeressarkie ire 
endereço supra, de 2' a 6°  feet!,  no horário das 08:00he 'oito horas) ás 
13:00hs feeze horas). onde poderea ser coesultaaos gratuitamente ou  
°Milos poi  meio digital pela  internee  através do nosso endereço eletere. 
nieo no  site:  Illellibttoeiarnaranteena,ges.b( ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS hauslivnver.00rtaldecomeraseublicas.combri 
Esclarecimentos adicionais, no  mew.  endereço. Arnarante do Mara-
nriAci (MA). 02 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 
Municipal 

Os interessados derem  procurer  a  SINE  munidos de 
documentos pessoais e  Curb-ira de trabalho 

assinada  corn  a referida área pleiteadu to partir das 
até es 131. no rua Marturhihr n° 538, Centro, 

esquina com a Rico Luis.  Dominant's.  

VAGAS DISPONÍVEIS  NO SIN I 
Cunieul6  para•  ageineitr_curtic(416911,1bottom.br 

Fens( (99)99164-2090. 

Por maio da parceria. o Municipio disponibiliza 
professoros que atuam no projeto, e este ano também 

ire ceder o prédio que sere utilizado para as aulas  
wads  o retorno das atividades presenciais 

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS- CTO 
Medicina Tradicional Chinesa 

Pós-Graduação Acupuntura 
Capacitação de Profissionais da  Area  de Saúde 

E uma terapia milenar chinesa com Mais de 3 mil anos 
de existência, reconhecida pela Organização Mundial 
de  Sande  OMS e pelos Conselhos Federais de  Sande.  

Biomedicina • Enfermagem • Farmácia 
Fisioterapia • Medicina • Odontologia 

Psicologia • Terapia Ocupacional 

Contato: (99) 98110-0575 • (99) 96174-2961 

Tocantins 
tiugestriess I lea.oprogressoli gMail.cem 

o progresso 
Sexta, 02 de julho de 2021 

PM DE AMARAMTE 
DO MARANHAO -OA C1-6 
FL(S)P4° - 
Riabrica:  

Justiça cassa mandato de prefeito e 
por pratica de Caixa 2 durante as eleições ..v., 0500 

A Justiça Eleitoral cassou 
os diplomas  du  prefeito e vice-
prefeito de Formoso do Ara-
guaia,  Hero  Rodrigues da Sil-
va (PTB) e Israel Borges 
Nunes (Republicanos). res-
pectivamente.  Hen°  é o pre-
feito mais jovem do Tocantins. 

Conforme a decisio. publi-
cada nesta quarta-feira. 30 de 
junho, os dois tiveram diver-
sos gastos de campanha não 
declarados na prestação de 
contas. confieurintlo uso de 

O preiePo  tie  Araguaina, 
Vvagner Rodrigues, assinou 
nessa quarta-feira. 30,  urn  ter-
mo de cooperaçaii técnica 
com a t1FT  (Unix  ersidade 
Federal do Tocantins), desti-
nado ao Programa UMA 
(Universidade da Maturidade) 
que tem como objetivo a me-
lhoria da qualidade de vida da 
população adulta e idosa, pro-
movendo a convivencia coei-
aio aquisição de novos conhe-
cimentos. 

0 documento foi assinado  
Marmite  uma cerianCinia no pré-
dio da UMA no  au  npus de  Pal-
/rtes.  Por meio da parceria, o 
Município disponibiliza pmfes-
sores que atuam no projeto, e 
este 5110 também ire ceder o 
prédio que  sera  utilizado para 
as aulas apôs  or  retorno das au-
vidades presenciais. 

"O poder público e o prin-
cipal promotor de uma cidade 
que acolha a 110pol:writ) cum°  

caixa dois. A sentença é da 
juiza da 151  Zona, Ana Paula 
Aratijo Aires Toribio. 

Segundo a denúncia, a cha-
pa vencedora nas eleições de 
2020 omitiu gastos com vei-
cubs, consumo de combustí-
vel,  materials  de campanha e 
impulsionamento de conteúdos 
em redes sociais. 

A Justiça entendeu que hou-
ve discrepância cntrc o decla-
rado na prestação de  conies  e  
íi  esumara da campanha 

tun  todo. Essa parceria  fa  z 
parte de uma serie de ações 
que temos realizado para in-
char população idosa na so-
ciedade de forma mais ativa, 
proporcionando um envelhe-
cer sadio c envolvendo a po-
pulação idosa  corn  as dentais 
parcelas da comunidade", dis-
se o prefeito. 

Universidade 
da Maturidade 
O Programa UMA (Uni-

versidade da Maturidade) e 
um projete de extensão da 
UFT que integra os alunos tia 
Universidade da Maturidade 
com os estudantes  du  gradu-
ação. promovendo atividades  
fit-teas,  culturais e sociais a 
população da terceira idade 

"A assinatura do  term  de 
cooperação com a Prefeitu-
ra de Ara guaina consolida 
uma história de nove anos da 
17:s41 na cidade e e de  ex- 

rural dos representados. Na 
decisão, a juiza afirma que "o 
caso configura a pratica de cai-
xa dois, uma vez que macula 
as informações apresentadas 
Justiça Eleitoral e desequili-
bram o pleito deinocuitico em  
clam  abuso de poder econõrni-
co, considerando o alto valor 
omitido-. 

De  north)  com a denúncia 
apresentada pelo Ministério 
Publico Eleitoral, só o gasto 
com combustível  nab  contabi-
lizado teria sido de R$ 59 mil. 
"E nesta linha, o conjunto pro-
batório apresentado se mos-
tra suficiente a demonstrar a 
omissão de gastos nas pres-
tações de contas dos requeri-
dos-, explica a juiza. 

A juiza cita a manifestação  
Jo  Ministério Público Eleitoral 
que diz: "Desta sorte, como es-
tes valores não foram demons-
trados na prestação de contas 
eleitoral, mas foram efetiva-
mente investidos no processo 
eleitoral, caracterizado o abuso 
econômico e o isansequente des-
respeito àdicputacquánhlllc no  
moment()  das eleições". 

A decisão cabe recurso, mas 
se for mantida. Twilit's° do 
Araguaia  tent  novas eleições. 

ELEIÇÕES 2020 
O prefeito Heno Rodri- 

trema importinicia social, pois 
tem uma abordagem inova-
dora, onde o poder executivo 
se tine à universidade para 
les ar ações que promovam 
um ensielheeimento de quali-
dade à população de Aragua-
Ma. Estamos muito contentes 
em ver que continuamos 
crescendo com o projeto e 
planejando ainda mais benc-
ficios à comunidade", disse o 
coordenador da UMA, Luis  

goes e o vice Israel Borges 
foram eleitos 38, I V ir dos 
votos válidos. O segundo 
colocado na disputa, Ronison 
Parente (MDB). que foi o 
responsável pela denúncia 
Justiça Eleitoral. ficou com 
34,19°,,, dos votos. 

O QUE DIZ A DEFESA 
Em nota, a defesa do pre-

feito e do vice disse que res-
peita a decisào, mas lamcn-
ta os fundatnentos utilizados, 
e que dentro do prazo legal, 
vai ingressar com recurso 
eleitoral cabivel, levando o 
julgamento para o Tribunal 
Regional Eleitoral do Tocan-
tins (TRE-TOI, onde espera 
que a decisão de primeiro 
grau seja reformada, man-
tendo os diplomas dos repre-
sentados. 

Para a defesa, a pena  tie  
cassação feriu o principio 
da proporcionalidade, con-
trariando, também, a on-
tade popular dos eleitores 
de Formoso do Araguaia 
que, com coragem, elege-
ram Heno Rodrigues e Is-
rael Borges para adtninis-
trarcm o Município nos pró-
ximos quatro anus. 

A nota é assinada pelos 
advogados Juvenal Klayber e 

(Assessoria) 

Sinésio Silva Neto. 
O curso 6 gratuito e tem 

duração de 18 meses. Para 
participar e necessário ter a 
partir de 50 anos e agendar a 
inscrição pelo telefone: (63) 
99291-7736. Após  it  conclusão 
do curso, o aluno da UMA 
recebe o titulo de Educador  
Politico  Social do Envelheci-
mento Htuuano, certificado 
pela UFT.  (Astern  Aragual-
na/Felipe Maranhia 

Araguaina assina acordo de cooperação com 
Programa Universidade da Maturidade da UFT 
Com a parceria, o Município di,spouibiliza profemores e prédio para a realização das aulas 

Atuam ii(e99.1e0g6e.ceeseedee  



AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
024/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA,  coin  sede na A.v. 
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n" 2342021 -  GAP  de 02 de marg.() de 2021, torna 
público que. com  base na Lei Federal n 10.520 2(102. 
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 15 de Julho de 2021. a 
Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação de serviços de exames especializados (Raio-X,  

flit  rassonografia, Colpocospia. Endoscopia e Tomografia),  corn  
. ides, a serem realizados no Município de Amarante do  Maranhao  

- MA, destinados aos usuários do SUS (sistema  Mk()  de saúde). 
Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados nu 
endereço supra, de 2" a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 
as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitatnente 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.vortaldecomnraspublicas.com.br/  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
025/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA.  coin  sede na As. 

Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarantc 
do  Maranhao  'MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
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, Lei 

ei'omplementar n° 123,2006, regulamentado pelo Decreto 
.' unicipal n° 017/2021 e demais nonnas atinentes a especie, 
realizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 15 de Julho de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada no serviço de locação de  Software  Sistema de 
Contabilidade Publica Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2' a 6" feira, no horário das 
08:00hs (oito horas).  its  13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet,  
através do nosso endereço eletrônico no site:  
lutos://littp://amarante.ma.goy.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://www.nortaldecomnraspublicas.com.hrl  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
026/2021 - l'ORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA,  corn  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 

SEX FA  MIRA  02 DE JULDO DE 2021 D.O.E.A.M - TERCEIROS 04 PÁG I N AS 

TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

bot uNIAIKANIt 
DO  MARANHA?  - MA 
FL. (S)Pr  
Rtibrica:  

público que.  corn  base na Lei Federal n° 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei  if  
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n0  017'2021 e demais normas atinentes a espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 16 de Julho de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Pregos para 
eventual prestação  dc  serviços de manutenção de motor bombas e 
painéis c aquisição de motor bombas, painéis e peças de interesse da 
Prefeitura Municipal de  Amirante  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 internet. através do nosso endereço eletrônico no  
site:  https://httu://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://wwvv.portaldecomnraspublicas.com.br/  Esclarecimentos 
adicionais. no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
027/2021 - 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 Maranhdo/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma 
público que.  coin  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 0192021, 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 19 de Julho de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Pregos para 
eventual aquisição de peças para equipamentos médicos-hospitalares 
e cadeiras odontologicas. de interesse da Secretaria Municipal de  
Sande  de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 22  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://httn://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://v% ww.port aldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos 
adicionais. no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
028/2021 - 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, 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 0192021, 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 20 de Julho de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Pregos 
para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art  2°, Inciso  III,  da Lei n° 424 de 28 de  Margo  de 2017 
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Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br  e na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL,  Prédio situado na A% enida Rio  Parnaiba,  820 — 
Centro, CEP: 65.810-000 —Alto  Parnaiba  - MA, de 2 a 6" feira, no 
horário das 08h as 12h e das 14h as 17h. Poderá ser solicitado tam-
bém através do  e-mail:  cplaltoparnaibarnmail.com. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e local. Alto  Parnaiba-MA, 28 de ju-
nho de 2021. Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro —Alto  Parnaiba.  

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO  ADM  INISTRATIVO N° 3W2021—
PMAP-MA. PREGÃO PRESENCIAL N". 15/2021- PMAP-MA. 
A Prefeitura municipal de Alto  Parnaiba-MA, através de seu Pre-
goeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos in-
teressados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial 
n" 15/2021-PMAP-MA. tipo menor preço. objetivando a aquisição 
de caminhonete tipo Pick-up cabine dupla 4x4 a diese para Prefeitu-
ra Municipal de Alto  Parnaiba-MA, no dia 16 de julho de 2021, As 
09h:00m1n. na sala da Comissão Permanente de Licitação —  CPL.  
situada na Avenida Rio  Parnaiba.  820 — Centro. CEP: 65.810-000 
— Alto  Parnaiba  - MA. na forma da Lei 10.520 de 17 de junho de 
2002. Decreto Federal  le  3.555/2000, aplicando-se os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar n" 121. 2006 alterada pela Lei 

•

Complementar n" 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente. 
a Lei n.° 8.666 93. 0 edital e seus anexos estão a disposição dos in-
teressados no  site  da Prefeitura Municipal de Alto  Parnaiba  https:// 
vvwvv.altoparnaiba.ma.gov.br. Sistema de Acompanhamento Eletrôni-
co de Contratação Pública (SACOP) WWW.tce.ma.gov.br  e na Comis-
são Permanente de Licitação -  CPL,  Prédio situado na Avenida Rio  
Parnaiba,  820— Centro, CEP: 65.810-000 — Alto  Parnaiba  - MA. de 2' a 
6" feira, no horário das 08h as 12h e das 14h as 17h. Poderá ser solicitado 
também através do  e-mail:  cplaltopamaibagmail.com.  Esclarecimen-
tos adicionais no mesmo endereço c local. Alto  Parnaiba-MA, 28 de 
junho de 2021. Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro —Alto  Parnaiba.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO 
MARANHÃO 

SEXTA - FEIRA, 02- JULHO - 2021 

rante do  Maranhao  - MA, destinados aos ustdrios do SUS ( st 
único de saúde). Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) is I 3:00hs (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  'nips:  www.por-
taldecompraspublicas.com.bri Esclarecimentos adicionais, no mes-
mo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 02 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que. 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do  Maranhao  MA, 
atraN es do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 
234 2021 -  GAP  de 02 de mama de 2021. toma 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 n° 017/2021 e demais normas atinentes 
a espécie, realizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 15 de Julho de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELEFRONI-
CA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação 
de empresa especializada no serviço de locação de  Software  Sistema 
de Contabilidade Publica Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gra-
tuitamente 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.portal-
decompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 02 de julho de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PúBL1CA, PRE-
GÃO PRESENCIAL SRP 012/2021. 0 município de  Amapa  do  
Maranhao  através da Prefeitura Municipal de  Amapa  do Maranhão / 
MA, torna público aos interessados que, por motivos de força maior 
a licitação em epígrafe. objetivando o Registro de Preços para even-
tual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços  
dc  confecção de próteses dentarias para atender as necessidades do 
município,  corn  abertura prevista para o dia 05 de julho de 2021 as 
14h00rnin. fica Adiada para o dia 16 de julho de 2021 as 14h00min,  
Amapa  do  Maranhao.  30 de junho de 2021.Ronaldo Araújo de Sou-
sa— Secretário Municipal de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 
- 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,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019i2021, Lei Complementar n° 123.2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes à espécie. realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 15 de 
Julho de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
FLETRONICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Re-
gistro de Pregos para eventual prestação de serviços de exames 
especializados (Raio-X. Ultrassonografia. Colpocospia, Endoscopia 
e Tomografia), com laudos, a serem realizados no Municipio de Ama- 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA,  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  mat-go  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 ri° 123/2006. regu-
lamentado pelo Decreto Municipal IV 017/2021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 16 de 
Julho de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELEFRONICA. do tipo Menor Preço por Item, objetivando Re-
gistro de Preços para eventual prestação de serviços de manutenção 
de motor bombas e painéis e aquisição de motor bombas, painéis e 
peças de interesse da Prefeitura Municipal 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 ho-
ras) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratui-
tamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  htips:Attp://amarante.tna.gov.br   ou no  
site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https: /www.portalde-
compraspublicas.com.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo en-
dereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 de Julho de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/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 

' 234:2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, com 
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