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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  
La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 Amarante do Maranhão/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 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 às 09:00hs (nove horas) do dia 21 de maio de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual prestação 
dos serviços de locação de máquinas pesadas com operador, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2a a 6a feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico no site:  
https://http://amarante.rna.gov.br   ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS httbs://www.portaidecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. 
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00112021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque 1229. Centro - Amarante do Maranhao/MA, através do Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL.  institulda pela Portaria n 235/2021 de 02 
de março de 2021, torna público que,  corn  base na Lei Federal n° 8.666/ 
93. Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n' 01712021 e demais normas atinentes à espécie, realizará as 08:00hs 
(oito  horns)  do dia 05 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo Menor Prego Global:  objetivando aContratação de 
empresa para Prestação de Serviços de Consultoria em  Controls !Memo  
para a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e 
seus anexos estão O disposição dos interessados no endereço supra, de 
2" a 6' feira, no horário  des  08:009s (oito horas) es 13.00hs (treze ho-
ras) onde poderão ser consultados gratuitamente ou oblidos per meio 
digital pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  titiosi  
lh t .ilarn r_i_p__areite,mg,ggy& Esclarecimentos adicionais, no mesmo ande-
reço. Amarante do Maranhão/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de 
Sousa Costa - Presidente de  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N' 002/2021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La 
Rom.,  1229. Centro - Amarante do Maranhão/MA. através da Comissão 
Permanente do Licitação -  CPL.  institulda pela  Polaris  n° 23512021 de 02 
de março de 2021. torna público que,  porn  base na Lei Federal n° 8.666! 
93. Lei  Comp  iementar n' 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n" 017,2021 e demais normas atinentes á espécie realizará es14130hs 
(catorze horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na modalidade I TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando Contrata-
ção de emoresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados  ern  
Consultoria e Assessoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e na 
Elaboração. Revisão e Adequação das Leis Orçamentarias e de Planeja-
mento e Execuçao Orçamentária do Poder Executivo Municipal. Este Edital 
e seus anexos estão á disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2' a 6' feira, no horário das 08:00h5 (oito horas) As 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digitai pela internet. at/aves do nosso endereço eletrônico no  site:  
ihttp.11amarante.ma.gpv.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reça Amarante do Maranhao/MA. 19 de abril de 2021. Valdenilson de 
Sousa Costa Presidente da  CPL.  

410 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°003/2021 A Prefeitu- 

ra Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque. 1229. Centro - Amarante do Maranhao/MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL.  instituida pela Portaria n' 235/2021 de 02 
de março de 2021 torna público que, com base na Lei Federal n° 8 666/ 
93. Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes A espécie, realizará as 08:00h5 
(oito horas) do dia 06 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando Contratação de 
Escritório de Advocacia para prestação de serviços técnico juridico na  
area  de contencioso judicial que não se enquadre, pela sua natureza, aos 
trabalhos rotineiramente orestados pelo corpo permanente do Municipro. 
Este Editor e seus anexos estão a disposição dos interessados no ende-
reço supra. de 2° a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 
13:0055 (treze horas). onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela internet, atrases do nosso endereço eletrôni-
co no  site'  htips://htio://amarante.ma.00vibr Esclarecimentos adicionais. 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhao/MA. 19 de abril de 2021. 
Valdenilson de Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 A Prefeitura Municipal 
de Amarante do Maranhao/MA.  corn  sede na Av. Deputado  La  Rocoue, 
1229. Centro - Amarante do Maranhao/MA, através da Comissão Perma-
nente de Licitação -  CPL,  institulda pela Portaria n' 235/2021 de 02 de 
março de 2021, no usa de sues prerrogativas legais, e considerando o 
disposto no  art  21 da Lei 11.947/2009. na Resolução CD/FNDE n°26/2013 
e Resolução n°412015, torna público a CHAMADA PÚBLICA para aqui-
sição de géneros alimenticios da Agncultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações, para atender os alunos da rede 
pública do Municipio de Amarante do Maranhao/MA. Os Grupos Formais/ 
Informais e Fornecedores Individuais deverão apresentar a documenta-
ção para habilitação e o Projeto de Venda do  din  19/04/2021 até o dia 10/ 
05;2021 das 08 00 As 13 00 hrs no Setor de Licitações de Prefeitura 
Municipal de Amorante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão 
A disposiçao dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
horário das 08 013h5 (oito horas) As 130065 (treze horas), onde ooderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet,  
através do nosso endereço eletrônico no site h ttos://h  tip://  
amar rallel_e_,Ig\c2)rEsclarecifnentos adicionais no mesmo endereço. Ama-
rante do Maranhao/MA, 19 de abri de 2021. Valdenilson de Sousa Costa 
- Presidente de  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°009/2021 -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 Portana n° 23412021 -  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 ragularnentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regura-
mentado pelo Decreto Municipal n' 017/2021 e  denials  normas atinentes a 
espécie. realizará As 09:00115 (nove horas) do dia 30 de abril de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço, por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de medicamentos,  materiel  hospitalar e correlatos de interesse da Secre-
taria Municipal de Saúde. 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) As 1300hs (treze horas), onde poderão ser  consul-
lados gratuitamente ou obtidos por meio digitai pela internet através do 
nosso endereço eletrônico no  site,  tatOs://htto://amarente.magov.br  ou 
no site  do PORTAL DE COMPRA SP UBL ICAS httos :II 
www.00rtaldecomoraspublicas.comariEsclarecirrentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de março de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N• 010/2021 - 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, instituído  pole  Portaria 00234/2021  -  GAP  de 02 de mar-go  de 2021, 
torna público que, com base na Lei Federal n' 10520/2002. regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n°01712021 ademais normas atinentes 
a espécie, realizará es 140095 (catorze horas) do dia 30 de abril de 
2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
Menor Preço, por Item, objetivando contratação de empresa para presta-
ção de serviços de assessona e consultoria e secretaria de saúde, com 
vistas A operacionatizagao de sistemas disponíveis do governo federal, 
do governo estadual, fundo nacional de saúde -  fns  (gerenciamento de 
objeto e propostas). saips (sistema de apoio A implantação de politiccos  err 
stir-tyre)  e todos os programas e projetos fincados a secretaria de  allude  

visando a captação de recursos para o municIpio na  area  da saúde. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2.  a6° feira, no horário  des  08:0065 (oito horas) As 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou oblidos por meio 
digital pala  intermit,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos:// 
htto://amarante madovbr ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASPA:  
tos://www,00rteldecomorasoublicas.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° 011/2021 - 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 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 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 00017/2021  ademais normas atinentes à espécie, realizará as 09:00hs 
(nove horas) do dia 03 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO. 
no forma ELETRONICA. do tipo Menor Prego, por Item. objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente pare Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do  Maranhao  
- MA. Este Edital e seus anexos estão 8 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 ob-
tidos por meio digital pela intemet. através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httOet/htto://amarante.ma ytov.tir ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShitos://www.00rtaldecomorasoublicaecom brtEsclareci-
mentos adicionais, no mesmo endereço Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°012/2021 - 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 Maranhao/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 n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8600 regulamentado oelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°01712021 ademais normas atinentes à espécie,  realized,  as 09:00hs 
(nove horas) do dia  Odds  maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro 
de Preços pare eventual prestação de serviços de exames laboratoriais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Municlpio de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Editor e seus anexos estão à disposição 6os interessa-
dos no endereço supra, de 2° 06° feira, no horário das 08:0085 (oito horas) 
es 1300hs  (Maze  horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela internet através do nosso endereço eletrônico 
no  spa:  hitos://httollamarante ma.00v.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAS(tttos;//www.00rtaldecornorasoublicas com.bdEsclareci-
mentos adicionais. no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°013)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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
peia Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna público que, 
com base na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado oelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  ad  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 ademais normas atinentes a especie, realizara ás 09:00hs 
(nove horas) do  die  06 de maio de 2021.0 licitaçao no modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição de livros para Educaçao Infantil I, Educa-
pea  Infantil lie Educaçeo Infantil  III  da rede Municipal de Amarante do Mara-
nhão/MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° e 6° feira, no horário  des  08:00hs  (olio  horas) as 
13:06/is treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
fidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site,  )nitoel/htio://amarante.ma.00v.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShitos://www.00rtaldecomoraspublicas com,br/Esclareci-
mentos adicionais. no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
março de 2021. Ciebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N°014)2021 - PORTAL 
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, atraves do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portana n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, tome público que, 
com base na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art  15 da  Le,  o° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021. Lei Complementar n` 123/2006. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°017/2021 a demais normas atinentes à espécie, realizará As 09:00hs 
(nove horas) do dia 10 de maio de 2021.0 licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro 
de Preços para eventual prestação de serviços funerários, trasrados e 
fornecimento de urnas funerárias, para atender a derranda de Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do MunicIpio de Amarante do Maranao 
- MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no 
endereço supra de 2° a 6° feira. no horario das 08 00h5 (oito  hares)  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:  latos://htto://amarante.ma.00v.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttos:/)www.00rtaldecomorasoublices.com.br/Esciareci-
mentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°010/2021 - 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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que, 
com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,04 15 do Lei 008,666  regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°01712021 ademais normas atinentes A espécie, realizara As 09:00hs 
Move Sores) do dia 12 dame/ode 2021.0 licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, objetivando Registro 
de Pregos pare eventual prestação dos serviços de recuperação da  pool-
it-lento* asfildica da malha viária da Cidade de Amarante do Maranhão - 
MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2° e 6° feira. no horário das 000065 (oito  bores)  As 
13.00hs (treze  hobos),  onde poderão ser consultados gratuitamente ou oh-
tidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  https://httortamarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttos://www.00rtaldecomprasoublicas.com  br/Esclareci-
mentos 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 -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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituIdo 
pela Portana n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna  triadic°  que,  
corn  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 Muniapa 
019/2021, Lei Complementar rt* 123/2006, regulamentado pear. Decreto Muni 

cipal n' 017/2021 e demais  norm ia. realizará As 
09:00hs (nove horas) do dia 14 de fação na modalidade 
PREGAO, na forma ELETRONIC , ali Preço por Item. objetivan-
do Registro de Pregos para eventual aquisição de tubos de concreto. 
bloquete e meio Pode interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00h5 (oito 
horas) As 130055 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuita-
mente ou obtidos por meio digital pela internat, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  httos://httollamarente.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAShttos://www oortaldecomorasoublicas.corn.br/ 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  
(MA), 19 de abril de 2021 Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 017/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MÁ, com sede na Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP-
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA. através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, 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, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei 00 8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n°12312006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n' 017/2021 ademais normas atinentes 
espécie, realizará As 09:00hs (pose horas) do dia 17 de maio de 2021, a 
licitação no modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, 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 Municlpio de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2" a 6" feira, no horário das 08:000s (oito horas) es 
13:00hs (treze  hones),  onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
oblidos permeio digital pela internat. através do nosso endereço eletrôni-
co no  site  httosiihtto://amarante ma oov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttost/www.00rtakiecomorasoublicas.corn.brIEscla-
recimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N°0180021 -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 Portana 00234/2021  -  GAP  de 02 de março de 2021, 
toma público que,  corn  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 09:00hs (nova horas) do dia 21 de maio de 2021.0 
licitação na modalidade PREGAO, 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 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 V feira, no horáno das 08  oohs  (oito  horn)  as 
13:0095 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos permeio digital pela internet, através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  httoefihttpllamarante.ma.ociv.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttos://www.00rtaldecomorasoublicas com brtEscla-
recimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO  Fl•  019/2021 -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. insfituldo pela  Podolia  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 de Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n* 123/2006, regula-
mentado  pelt,  Decreto Municipal n°017/2021 e demais nonnas atinentes A 
espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 24 de maio de 2021,0 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de material elétricos para atender as necessidades das Secretarias 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 08D005 ioito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por me° digital pela  Internet,  
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto:// 
arnarante ma oov.br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttos:/ 
/vAvw.00rtaldecomoraspublicas.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°0200021 -POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na As. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituída pela Portaria n°23412021  -GAP  de 02 de março de 2021, 
toma público que. com  base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 do Lei 00 8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes A 
espécie, realizará ás 09:00hs (nove horas) do dia 26 de maio de 2021.0 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de  Preps  pare eventual aquisição 
de material, equipamentos e EPI para atender a necessidades de ilumina-
ção pública de Amarante do Maranhao/MA. Este Eddal e seus anexos 
estão á disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto:// 
amarante.ma  sou br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShltos4  
(wow  oOrtaldecomorasoublicas.com  br/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço.  Amerada  do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N° 0210021 - 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, instituldo pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
toma público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021.  art.  15 da Lei 00 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 A 
espécie. realizara as 09:C53hs (nave horas) do dia 28 de maio de 2021.0 
licitação no modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Prego por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de materiais de construção de interesse de diversas Secretarias Munici-
pais 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 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou oblidos por me., digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  tittos://htto-R 
amarante.ma.gov  br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASaagal 
/wev-w.00rteldeconnorasoublrcas coto.brlEsclarecimenlos adicionais, no 
mesmo enderego. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N°002/2021. OBJE-
TO, Registro de Preços pare eventual e future aquisição de  Kies  e 
Bolos para atender as demandas das Secretaries do Municlpio de Porto 
Franco. ABERTURA: 05 de maio de 2021, es 09005 (nove horas). TIPO 
DE LICITAÇÃO Menor Prego Por Item. ENDEREÇO: Praça  Domain°  Mi-
homem, n° 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL:  
Edits)  e seus anexos estao à disposiçao dos interessados, de 2' a 6° 
feira, em dias uteis. no horário das 08:0011 (oito horas) As 12,00h (doze 
horas). na Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  situada na Praga 
De/11610o Milhomem n° 10. Centro, Porto Franco/MA, SI no sitio oficial 
deste poder executivo - www.portofranco.ma  govbr onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclaredroentos adicionais 
no endereço supra ou pelo  e-mail  col.portofrasco@gmail.corn Porto 
Franco/MA, 15 de abril de 2021. 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N° 003/2021. OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual e future aquisição de  Gas  de 
Cozinha Engarrafado GLP P13 e P45, tipo doméstico (Recarga) e  Baja°  
de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas das 
Secretarias do Município de Porto Franco. ABERTURA: 06 de maio de 
2021, As 09:009 (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO; Menor  Prep  Por 
Item. ENDEREÇO; Praga Demétrio Milhomern, 00 10, Centro, Porto Franco/ 
MA, OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão á disposição 
dos interessados, de 2' a 6° feira, em dias úteis, no  hoorah°  das 08:000 
(oito horas) ás 12:00h (doze horas). na Comissao Permanente de Licita-
ção -  CPL,  situada na Praça Demétrio Milhomem. n° 10. Centro, Porto 
Franco/MA, e no sitio oficial deste poder executivo - 
www.portofranco.ma.gov.br. onde poderão ser consultados ou obtictos 
gratuitamente. Esdarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo  e-
mail  cpt portofranco@gmail com. Porto Franco/MA. 15 de abril de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021. OBJETO: 
Registro de Preços pare eventual e Mora aquisição de  Came  Bovina, para 
atender as demandas das Secretarias do Municlpro de Porto Franco, ABER-
TURA' 64 de maio de 2021. As 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO' 
Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praga Demébio Milhomem. n°10. Centro. 
Porto Franco/MA, OBTENÇÃO DO EDITAL O Edita le seus anexos estão 
disposição dos interessados. de 2. a 6° feira, em  dies  úteis, no horário das 
080011 (oito horas) es 12:00h (doze horas) na Cornissao Permanente de 
Licitação -  CPL,  situada na Praça Demétrio Milhornern. n° 10, Centro, Porto 
Franco/MA, e no sitio oficial deste poder executivo - 
wvAv.portofranco.ma.gov.br. onde podarão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente Esdaredmentos adicionais no endereço supra ou pelo  e-
mail  cd.portofranco@gmailcom. Porto Franco/MA. 15 de abri! de 2021 

JAILMA CIROUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

JAILMA CIROUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 
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tados gratuitamente ou obtidos por mcio diial pela internet. atraves do 
nosso endereço eletrOnico no  site:  https://http://amarante.ma‘gov, 

br ou no  site  do PORTAL DE CONIPRaa7;PLBLICAShttLis:/iwww. 

portaldecomptaspublicas.com.hrF,clai ,:annentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranha,• MA t, 19 de abri1 de 202 I 

Clabio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PRECÃO ELETRÔNICO N° 015/2021 
- PORTAI. DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do MaranhaoMA. com  Sale  Io  AV.  Deputado  La  Rocque, 
1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, através 
do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria n" 234/2021 

P de 02 de março de 2021, torna público que,  coin  base na 

Lei Federal n" 10.520/2002, regulamenindo pelo Decreto Municipal 
01 ‘; /2021 .  art.  15 da lei n" g.666 regulamentado pelo Decreto Mu-

nicipal 019/2021. Lei Complemental n" 123/2006. regulamentado 
r.do Decreto Municipal n'" 017.2021 e  &Ind  S I101111:1S atinentes 

esp i. realizará as 09:00hs ( nove hora, do dia 12  dc  maio de 2021, 

licitação na modalidade PREGAO, na hmrta ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item. objetivando Re  situ  de Preços para 

eventual prestação dos serviços de recuperação da pavimentação as-

Utica  da malha viária da Cidade  dc  Amarante do  Maranhao  — MA. 

Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2" a 6' feira, no horário das 08:00hs  (ono  horas) as 

3:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos por meio digital pela internei. através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE COM PR ASPl 1B L  IC  . Shttps://www.portaldecom-
praspublicas.com.brIEsclarecimentos  adicionais, no mesmo en-
dereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de abril de 2021. Clebio 

Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVIS° DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021 

- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Preteitura 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, instituido pela Portaria n" 234 2021 -  

GAP  de 02 de março de 2021. tonta publico  one,  com base na 1.ci Vede- 

ml ir 10.520 2002, regulamentado pch, Municipal 01g/2021,  an.  

15 da Lei n" 8.666 regulamentado pelo 019. 202 I, Lei 

Completnentar ri" 123.2006. regulam -,.- • Deere-to Amicipal  

if'  017/2021 e demais nonnas  ant-iota'  : • realizara as 09:00bs 

(nove horas) do dia 14 de maio tI_H. . i;Jta0c, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Preço por Item, 

objetivando Registro de Preços para eventual aquisição  dc  tubos de 
C011Mt0. bloqueie e meio fio de interesse da Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão á dispo-
sição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) as I 3:001is ttreze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidas por meio digital pela  Internet.  através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://littp://aniarante.ma.gov, 
br ou no  site  do PORTAL DE COM PR ASPUBLICAShttps://www. 
portaldecompraspublicas.com.briEsclareconentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 

AVIS() DE EICITACÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021 
- 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 Maranhão/MA. através 
do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n°2342021 -  GAP  
de 02 de março de 2021. torna público  the, eons  base na Lei Federal  if  
10.520/2002. regulamentado pelo Decreto Municipal 018.'2021.  alt.  15 
da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Deerem Municipal 019/2021. Lei 
Complementar n' 123 2006. regulamentado pelo Decreto Municipal 
n-  017/2021 e dentais  MUMS  atinentes a espécie. realizará as 09:001as 
(nos e horas) do dia 17 de maio do 2o2 a licitação na modalidade  

D.O. PUBLICAOLInlat  ' ftt.'14 r

d 

 W.  1;•• 
AtOt.  

PREG,k0, n or fona ELETRÔNICA, do tipo Men ei,o por Item, 
objetivando Registro de Preçospara eventual prestação dos serviços de 
recuperação de guia, meio tio e sarjetas e desobstrução de galerias, cór-
regos valas do Municipio de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital 
e seus imexos estdo á disposição dos interessados no endereço supra, de 
2' a 6'` leira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas). 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidas por meio digital 
pela intentei, através do nosso endereço eletrônico no  site:  htlps://hltp:// 
aniarante.ina.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBT.,1- 
CAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  
adicionais, no mesmo endereço. Amarrote do Maranhão (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVIS() DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MÁ, 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, toma público que.  coin  base na Lei Federal n" 

10.52012002. 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 rf 017/2021 e dentais normas atinentes à espécie, realizará 
as 09:00hs (nove horas) do dia 21 de maio de 2(121, a licitação na 
modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por item, objetivando Registro de Preços para eventual 
prestação dos  Sea  IÇos de locação de máquinas pesadas com operador, 
para atender as necessidades da Prefeitura 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 

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

nosso endereço eletrônico no  site:  httns://httu://amarante.ma.gov.  
br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://‘‘ww, 
portaldecompraspublicas.combr/Eselarecimentos adicionais. no 

mesmo endereço.Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 

Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVIS() DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão/MA, com sede na As'. Deputado  La  Rocque. 
1229, entro. CEP: 65923-00()— Amarante do Maranbito MA, através 

do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria 2342021 -  GAP  

de 02 de março de 2021. toma publico que. com  base na Lei Federal n" 
10.520/2002. regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021.  art.  15 da 
Lei tf g.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019;2021. Lei Comple-
mentar n' 123:2006, regulamentado pelo Decreto Municipal  if  0172021 
e demais normas  alinenles à espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) 
do dia 24 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na founa 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 
(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:  bftps:/ilittp://amarante.ma.gov.br  out  no  
site  do PORTAL DE COMPR A SPLIBLIC AShttps://www.nortalde-
compraspublicas.combr/Esclareeimentos  adicionais, no mesmo 
endereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante  di  laranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, ,  LP:  65923-000 Amarante do Maranhão: AN, através 
do seu 1',  : , y Municipal, instituido pela Portaria ti° 2'34/2021  -GAP  



ei 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. 
realizara 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, cónegos 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) as 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
por meio dieital pela intemet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https://http:lamaranteana.gov.br ou no  site  do 
PORTAL DE 
C OMPRASPIIBL  IC  AS  http s://www.po  rta Idecompraspub licas.com   
.hr   Esclarecimentos 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 - 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, instituído 
pela Portaria n°2342021 -  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  it°  017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizara as 09:001is (nove horas) do dia 21 de maio de 2021, a 
licitação tia modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Pregos 
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 (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:  https:ihttp:Jamarante.ma.gov.br ou no  site  do 
PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com  
.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° 
019/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 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 IV 
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 24 de maio de 2021, a 
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Deputado  La  Roeque, 1229, Centro. CEpri_6&2 — Am 
do Maranhão/MA, através do seu PregobWnicipal, i 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de / 
publico que, com base na Lei Federal n° 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art  
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poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela internei. através do nosso endereço eletrônico no  site:  

/amarantema.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPR ASPUBLICAS  ups:  •I‘v wtv  .porta ldecompraspublicas  ,co  m  
.hrl-sclarecimenlos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
01.5/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
tio Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituído 
pela Portaria n°2342021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
publico que. com  base na Lei 1. ederal n 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei IV 
S.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, lei  
Complemental-  riC 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n' 017/2021 c demais  norms  atinentes a espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 12 de maio de 2021, a 
icitaçao na modalidade PREGkO, na lórma ELETRÔNICA. 

do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de recuperação da 
pavimentação asfaltica da malha viária da Cidade de Amarante do  
Maranhao  — MA. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2 a 6' teira, no horário das 
0800hs (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:  
https:..ihttp: amaranteana.gov.hr  ou no  site  do PORTAL DE 
COM P RA S PUBL ICAShttps:.. /ww w.portald ee ompra_spublicas c o m 
br_Lselarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. C leb io Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
016/2021 - PORTAI, DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao,  MA, com sede na A. 
Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP: 65023-000 — Amarante 
do Maranhao/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. 

11P egulamontado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  I 5 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 a especie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 14 de maio de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, 
do tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro de Preços 
para eventual aquisição de tubos de conereto, bloquete e meio fio 
de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - 
MA. 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) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internei, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https:Ifitto:  amarante.ma.gov.hr  on  no  site  do PORTAL DE  
COMP.  ASPUBITCASImps,lw w v..portaldecomp-aspublicas.com   
br iEsclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante 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 Amaranto do Maranhao:MA. com sede na AN- . 

NOTA: Assinado eietronicamente conforme  art.  2°, inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de Marco de 2017 
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