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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  
La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 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 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 aquisição 
de materiais de construção de interesse de diversas Secretarias Municipais de 
Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão ã disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2' 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://htfpi/amarante.ma.qov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS https://www.portaidecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

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

CTTo Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

PPEFErrUPA DE 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N°001/2021. OBJETO. 
Registro de Preços pare eventual e future aquisição de Carne  Bovine,  pare 
atender as demandas das Secretaries do Municipio deporto Franco, ABER-
TURA: 04 de maio de 2021, As 09:00h (nave  hares).  TIPO DE LICITAÇAO.  
Manor  Preço Por Item. ENDEREÇO: PreqeDemélrio Milhornem. n°10, Centro, 
Porto Franco/MA OBTENCAO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão 
drsposição dos interessados. de 2' a 6° feira, em dias utels no horário  des  
08005 (oito horas) es 12,00h (doze floras), na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL.  situada na  Prays  Demétrio Milhomem. n° 10, Centro, Porto 
F  re  nco/MA. e no sitio oficial deste poder executivo - 
www.portofranco mogov.br. onde poderao ser consultados  au  obtidos 
gratuitamente Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-
ma.1  col  portofrancodgmail.com  Porto Franco/MA, 15 de abril de 2021 

JAILMA CIROUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021.  OWE-
TO.  Registro de Pregos para eventual e future aquisição de  Pees  e 
Bolos, para atender as demandas das Secretariando Municlpio de Porto 
Franco. ABERTURA 05 de maio de 2021. es 09:005 ¡nove horas). TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Prego Por Item, ENDEREÇO: Praça Demétrio Mi-
lhomern, n° 10, Centro, Porto Franco/MA, OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 
Edital e seus anexos acetio A disposição dos interessados. de 2° e 6° 
feira, em  dies  úteis, no horário  des  08:00h (oito  horns)  as 12:00h (doze 
horas). na Comissào Permanente de Licitação -  CPL,  situada na Praça 
Demétrio Milhomem. n° 10. Centro, Porto Frenco/MA, e no sltio oficial 
deste poder  executive  - vinew.portofranco.nia.gov  br, onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente Esclarecimentos adicionais 
no endereço supra ou pelo  e-mail  caportofranco@gmailoom Porto 
Franco/MA. 15 de abril de 2021 

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

Publicações legais o progresso 
Sàhglo, 17 de abril de 2021 
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Pl°  001/2021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhao/MA. com sede na An. Deputado  La  
Rocque, 1229. Centro -Amarante do Maranhão/NA, através da Corrissão 
Permanente de Licitação -  CPL.  instituida  peril  Portara n° 235/2021 de 02 
de março de 2021 torna público que,  corn  base na Lei Federal n. 8.6661 
93.  Le.  Complementar n' 12312006 regulamentado peio Decreto Municipal 
n' 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, reelizará Os 09.00/is 
(oito horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS. do tipo Menor Preço Global. objetivando aContrataçao de 
empresa pare Prestação de Serviços de Consultoria em  Gongola  Interno 
pare a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA Este Edital e 
seus anexos estão Ill disposição dos interessados no endereço supra de 
2. a 6° feira no horário das 08:00hs (oito  horns)  ts 13.00es (treze eo-
ras). onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por moo 
digital oela  Internet,  através do nosso endereço eretrônico no site film" 
attp://amarante.magovôr Esclarecimentos adicionais, no reesmo ende-
reço. Amarante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021 Veidenilson de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°002/2021 A Prefeitu-
ra Municipal de Arnararte 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, toma 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  ii  espécie, realizará  eel  4 0065 
rcalorze horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na modalidade 
TOMADA DE PRECOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando Contrata-
gee  de empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em 
Coesultoria e Assessoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e na 
Elatoração,  Reviser)  e Adequação das Leis Orçamentárias e de Planeja-
mento e Execução Orçamentaria do Poder Executivo Municipal. Este Edital 
a  news  anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2° a 6° feira no horário das 08009s (oito horas) as 13:00/is greze  
horns:  onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio  
dig  tal pela  Internet.  através do nosso endereço eleetreco no  site. Mee,/  
/httud'amaratiqdr Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço. Amarante do Maranhão/MA. 19 de abril de 2021 vaiderilson de 
SOdSa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS  N°003(2021 A Prefeitu- 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na An. Deputado  La  

.ocque, 1229, Centro -Amarante do Maranhão/NA,  Beeves  da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria n° 23512021 de 02 
de  merge  de 2021 toma público que, com base na Lei Federal n° 8.666. 
93. Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal  
re  017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará es 08:00hs 
(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  juridic°  no  
Area  de contencioso judicial que não se enquadre, pela sua natureza aos 
trabalhos rotineiramente prestados pelo corpo permanente do Municipio 
Este Edital e seus anexos  ester)  A disposição dos interessados no ende-
rage supra. de 2. a 6° feira. no horário das 08:009s (oito horas) as 
130050 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos permeio digital peia internet, através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  httos://http.//amarante.maaov.br  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço Amarante do Maranhão/MA, 19 de abril de 2021 
Vardenilson de Sousa Costa - Presidente de  CPL  

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°00112021 A Prefeitura Man COSI 
de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque 
1229, Centro - Arearente do MaranhãoiMA, através da Comissão Perma-
nente de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria  re  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 CO/FNDE n' 26'2013 
a Resolução n°4/2015, toma público a CHAMADA PUBLICA pare aqui-
siçao degeneres alimenticios de Agricultura Familiar  ado  Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações, para atender os alunos da rede 
publica do Municipio de Amarante do Maranheo/MA. Os Grupos  Formers/  
Informais e Fornecedores  Individuals  deverão apresentar a documents-
çeo para habilitação e o Projeto de Venda do dia 19104/2021 aten o dia 10/ 
05/2021 das 08:00 es 13.00 hrs no Setor de Licitações 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  
honked  das 08- 00hs (oito horas) es 13:006s (treze  horse),  onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  internal  
através do nosso endereço eletrônico no  site,  httosie)ttn,t/ 
amarante.reogovidr  Esclarecimentos adicionais, no mesrno enderego.  Anna-
rente do Maranhão/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa Costa 
-  President°  da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°009/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranheo/A1A,  corn  sede na An. Deputado  La  Rocque, 1229, Certrr,. CEP 

111 

65923-000 - Amarante do Maraeheo/MA, através do seu Pregeeno  Idled  - 
.7.  pa,  instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março  On  2021 

0  

mere  publico que, com base na Lei Federal n` 10.520/2002 enguiamerta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art  15 da Lei n°0660 regulementacio 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado  pelt/  Decreto Municipal n°017/2021 ademais normas atinentes a 
espécie, realizará As 09:001rs  (pone hares)  do dia 30 de abside 2021 a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço, por Item, objetivando Registro de Pregos para eventual aoLisiç5o 
de medicamentos, material hospitalar e correlatos de interesse da  Sec,  e-
tad  a Municipal de Saúde. Este Ednal e seus anexos estão a disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário dos 
08:00hs (oito horas) es 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por maio digital  pale  interner, através do 
nosso endereço eletrônico no  site.  hteds-/Mitp://amarante.ma  gpv.br  ou 
no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShilas_li 
www.00rtaldecomorasoublicas.com  brtEsclarecimentos adicionais. ro 
mesmo endereço Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de março de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°01012021 • 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.  institute°  pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de  in  argo de 2021. 
toma público que, com base na Lei Federal n° 10 520(2002, reguramerta-
do oelo Decreto Municipal 018/2021, Lei Complementar n°12312006 rege-
lamentado pelo Decreto Municipal n°01712021 e  darnels  normas atinentes 
A espécie, realizará es 1400hs (catorze horas) do dia 30 de abrii de 
2021,0 licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
Menor Preço. por Item, objetivando cone:May/to de empresa pare presto-
00 de serviços de assessoria e consultoria à secretaria de  sauces  com 
vistas e operacionalizaçâo de sistemas disponiveis do governo federal, 
do governo estadual, fundo nacional de  soiree  -  fns  (gerenciamento de 
Oblato e propostas), saips (sistema de apoio A implantação de  politicos  em 
saúde) e todos os programas e projetos lincados a secretaria de saúde,  

visando A captação de recursos para o municipio na  area  da saúde. Este 
Editsl e seus anexos estão ti 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  pale  intemet, atraves do nosso endereço eletrônico no  site: Wool/  
htto://amartinte ma.00v.br  ouro  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASõk 
ton :envoy Portaldecornorasoublicas.com.br/Esclarecirnentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°01112021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Arearante do Maranhão/ 
MA, com sede na Av Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranhão/MA, atrases do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Podaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, tome público que. 
com  base na Lei Federal n° 105202002. regulamentado vela Decreto Muni-
cipal 018/2021.  art.  1540 Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complernentar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°017/2021 ademais normas atinentes á especie, realizará es 09:00h s 
(nove  bores)  do 9/0 03 de  ream  de 2021. a licitação na modalidade PREGAO. 
na  forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço. por  Ile,  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 à disposição dos interessadas no 
endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 
13:006s (treze Mores), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidos par meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httos://htto://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttos.ewwwoortaldecomorasoublicas.combr/Esclareci-
mentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 19 de 
março de 2021, Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°91212021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de Andarante do  Maranhao/  
MA, com sede na An Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranhão/NA através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela  Portage  n°234(2021 -  GAP  de 02 de março 40 2021 torna publico que.  
con)  base na Lei Federal r° 10520/2002, 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 demais normas atinentes A espécie, realizará as 09:00hs 
(nova horas) do dia 04 de melada 2021.0 licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRONICA, do tipo  Manor  Preço. por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual prestação de serviços de exames laboratonais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saude do Muoiciplo de Amarante do 
Maranhão - MA Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2° 06° feira, no horário das 08.001's (oito horas) 
ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meie digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico 
no  site:  htins.ehttellamarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttos://enew.00rtaldecomorasoublicas.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 PREGAO ELETRÔNICO N°01312021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Arnarante do  Maranhao/  
MA, com sede na Av. Deputado  Le  Rocque, 1229, Centro, CEP: 65923-000 - 
Amarente do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido  
pale  Portana n°234.2021 -  GAP  de 02 de  merge  de 2021, toma público que, 
com base na Lei Federal n° 10 520/2002. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 011312021.  art.  1590 Lei n°8666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°017/2021 ademais normas atinentes A especie, realizará as 09:00hs 
(nove  bores)  do dia 06 de maio de 2021 a licitação na modalidade PREGAO, 
no forma ELETRONICA, do Opa Menor Preço, por Item, objetivando Registro 
de Preços pare eventual aquisição de livros para Educação Infantil I,  Educe-
goo  Infantil Ia Educagao Infaetil Ill da rede Municioai de Amarante do Mara-
nhao/MA. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço Supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:001's (oito horas) es 
13:0Chs (treze horas), onde poderão ser consullados gratuitamente ou ob-
tidos por mole digital pela interne!, através do nosso endereço eletrônico no  
site,  6ttps:i0rtIoj)ootâçgn18.tfla.00ui.Gr ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICASheas://www oortaldecomora soublicas com br/Esclareci-
mantes adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de 
março de 2021. Ciebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°01412021 PORTAI. 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA,  corn  sede na Av. Deputaoo  La  Rocque, 1229. Centro CEP, 65923-000 - 
Amaranto do Maranhao/MA.  Beeves  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 a°  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  id"  017/2021 e demais normas atinentes á espécie. rearizere As 09:00hs 
(nova horas)  dad's  10 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÓNICA, do tioo Menor Preço por Item, objetivando Registro 
de  Preps oars  eventuai prestação de serviços  fur  ertrios, traslados e 
fomecimento de urnas funerárias, pare atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Municipio de Arnarante do Maranão 
- MA Este Edital e seus anexos estão ã disposição dos interessados no 
eridereço supra de 2° a 6° feira. no horário das 0800/is (oito horas) As 
13:0011s (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tieos  nor  meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  tt ://an oi,2p1,g1 ou no  site  de PORTAL DE  COM- 
P  RASPO  BL  ICAShttos://www.00rtaldecomPranPUblicas.nom.bnE scl  weer-
mentos adicionais, no mesmo endereço Amarada do  Maranhao  (MA) 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardose Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE uciTAçÃo PREGAO ELETRÔNICO N°019/2021 -PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de Arearante do  Maranhao,'  
MA, com sede ra Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro, CEP: 65923-000 --
Arnarante do Mawr-lee/MA. (graves do seu Pregoeiro Municipal. instituido 
pela Podana n°234(2021  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que. 
com  base na Lei Federal a°  10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 016/2021.09. 15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n°12312006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°017/2021 e demais normas atinentes á espécie. realizará as 09:00hs 
(nove  bores)  do  die  12 de maio de 2021 a SCitapall na modalidede PREGAO 
na forma ELETRONICA, no tipo Menor  Pero  par Item, objetivando Registro 
de Preços pare excetuei prestação dos serviços de recuperação da oavi-
mentaçflo asfáltica da ma,ha uiária da Cidade de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexes estão é disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2' a 6° lei/a, no horário  des  08:00hs loto horasl ás 
130065 (treze floras),  uncle  podarão ser consultados gratuitamente ou oh-
tidos por meio digital  pale  internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httosi/htty://amarantedne.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICASregazewwwoortaldecomoraspublicas.com.bnEsclareci-
mentos adicionais.  co  mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°01612021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Artiarante do  Maranhao/  
MA,  corn  sede ne Av. Deputado  Le  Rocque. 1229. Centro CEP, 65923-000 - 
Amarante eo Maranhão/MA  shaves  do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n°234/2021  .GAP  de 02 de março de 2021. toma  Whim  que. 
com  base na Lei Federal n° 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto Muni 
cipal 016/2021.09, 15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipa 
019/2021. Lei Complementar n°123/2006. regulamentado polo Decreto Muni  

cipal n° 017/2021 e demais no z.'i1!°" 1 espécie, realizará as 
09:00hs (nove horas) do dia 14 de moo a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivan-
do Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de concreto, 
bloquele e meio fio de interesse de 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° faro no horerio das 0800hs (oito  
hones)  ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuita-
mente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  ntips://htto://amarante ma gpv.br  ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAShttos://www oortaldecomorasoublicas  corn  Sr/ 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  
(MA). 19 de abnl 90 2021, Clebio Cerdoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°01712021 - POR-
TAL 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 Muni-
cipal, 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, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado  
pee/  Decreto Municipal 019/2021. Lei Complementar n' 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 ademais normas atinentes 
espécie, realizará es 09:00h5  ((rove  horas) do dia 17 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual prestação 
dos serviços de recuperação de guia, meio  foe  sonatas e desobstrução 
de galerias, córregos e valas do Município 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 0065 (oito horas) es 
13:00hs treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital  pale internal,  através do nosso endereço eletrôni-
co no  site,  tittlos.11http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttos://www oortaldecomorasoublicas.com.br/Escla-
recimentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
19 de abhl 0a2021, Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N•  01812021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Arnarante do 
Maranhao/MA,  corn  sede na An. 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 público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do  peke  Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n°12312006. regula-
mentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 e demais normas atinentes 
espécie, realizará es 09  oohs  (nove horas) do dia 21 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO. na  forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Prego por Item, objetivando Registro de Pregos 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 Editor e seus anexos estio á disposição dos Interessados no 
endereço supra. de 2. a 6° feira, no  florae°  das 08:00h5 (oito horas) es 
13:00hs (treze horas), onde podarão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos permeio digital pela  internal,  através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  httos://htto://amarante ma.govor ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www0Ortaldeeemorasoublicas.corn.bnEscla-
recimentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
1940 abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°01912021 - 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 Maranhão/NA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituldo 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 Muniapal 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 (nove 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 Preços para eventual aquisição 
de matenal 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 08:00hs Oito horas) ás 13:00hs (treze  horns),  onde ooderao 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  internal,  
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httes://http.//  
amarante.ma.00v Pt ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASh9ps1 
/www.00rtaldecomorasoublicas.com.bnEsclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 020/2021 - 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°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 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 es 09  oohs (Nye  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 Preços para eventual aquisição 
de material, equipamentos e EPI para atender a necessidades da ilumina-
ção pública de Amarante do Maranhao/MA. Este Editor e seus anexos 
estão á disposição dos interessados no endereço supra, 40 2° a 6°  feint  
no horáno das 0113:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas). onde pode-
r80 ser consultados gratuitamente ou obtidos permeio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto:// 
emarante.ma.00v.br  Ouso  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttosi 
/www.portaldecomorasoublicas com.bnEsclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de  tend  de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°02112821 - POR-
TAL 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 Muni-
cipal, 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, 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°01712021 e demais sonsas atinentes A 
espécie, realizare as 09130hs  (pone  horas) do  die  28 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de  Prince  para eventual aquisição 
de materiais de construção de interesse de diversas Secretanas Munici-
pais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estao 
disposição dos interessados no endereço supra. de 2' a 6° feira, no 
horáno  des  08:00h5 Oito horas) As 130065 (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  Intos://htto.11 
amarante.ma.00v br ou rio  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShitrosi  
Awe,/  oortaldecomoraspublicas.com  br/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N°00312021. OBJE-
TO: Registro de Pregos para eventual e future aquisição de  Gas  de 
Cozinha Engarrafado GLP P13 e P45, tipo domestico (Recarga) e Botijaci 
de  Gas  de Cozinhe GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas das 
Secretaries do Municlpio de Porto Franco. ABERTURA 06 de maio de 
2021, es 09:006 (nove  horn).  TIPO DE LicITAÇÃo.  Menor Prego Por 
Item. ENDEREÇO: Praça Demilitno Milhomem. n°10. Centro, Porto Franco/ 
MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital ascos anexos estão à disposição 
dos interessados, de 2.  a 6° feira. em dias úteis, no horário das 08:00h  
(ono  horas) es 12006  (daze  horas), na Comissão Permanente de Licita-
ção -  CPL,  situada na Praça Demétrio Milhomem, n° 10. Centro, Porto 
Franco/MA, e no  sib°  oficial deste poder execulivo - 
www.portofranco.mogov.bc 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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de 02 de março de 2021.  Ionia 5ft e,  corn  base na Lei Fede- 
a 10.52)) 2002, regulameniado pelo Do.reto Munk:U.)81 018 2021,  art.  

15 da Lei  it"  8.666 regulamentado pelo Dec:Jett ,  Municipal 019..2021, Lei 

Complenieritor n 123 2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n' 
1)17 2021 e  &trials  (limas atinentes àespecie. realizara as 09:00hs (nove 

horas) do dia 26 de maio  dc  2021. a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÔNICA. do cipo Menor Preço por Item, objetivando 
Registro de Preços para eventual aquisição de material. equipamentos 

EP1 para atender a necessidades da iluminação pública  dc  Amarante 
do Maranhão/MA. Este Ldiud e seus onews estão à disposição dos 
interessados no endereço supra,  dc  2"a feira. no horário das 08:00hs 

unto horas) As 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet, arm  és do nosso 

endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.eov.br  ou no  
site  do PORTAL DE COM PR A S  VD  13  IC  A Slittps://www.po rtalde-

compraspublicas.com.briEselarecimentos adicionais, no mesmo 
endereeo. Amarante do Maranhão (MA). 19 de abril de 2021. Clebio 
Cardoso  Pin  heiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO E I E TRÔNICO IV 021/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Nhinittpal de  

moraine  do Maranhao/M.A. com sede no \v. Deputado  La  Roeque, 

1229. (eram. CEP: 65023-00(1—  Amirante di  Maranhão .MA. através 
do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Portaria n" 234.2(121 -  GAP  

de 02 de  'nary)  de 2021, toma público que. com  base na Lei Federal n' 

10.520'2002, regulamentado pelo Deer:to Municipal 018.'2021.  art.  15 
da Lei n" 8.666 regulamentado pelo D..eret.'i Municipal 019,.2021, Lei 
Complementar n 123 2006. regulamentado pelo Decreto Municipal 
ir 0172021 e demais normas atinentes a especie, realizara as 09:00hs  

(ní-)\e horas) do dia 28 de maio de 2021 a licitação na modalidade 

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

objetivando Registro  dc  Preços para cventisal aquisição de materiais de 
construção de interesse de diversas Secretario. Municipais de Amarante 
do Maranhão MA. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos in-

teressados DO endereço supra. de 2-  a tt' feira, no horário das 08:00hs  

toil°  horas) as 13:001is (treze horas). onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos  poi  meio digital pela internet, atra‘. és do 

nosso endereço eletrônico no  site:  htins://http://amaratite.maaluv. 

OU no  site  do PORTAL DL COMPRASPLBEICAShttps://vvIvw. 

portaldecomnraspublicas.com.hriEsclareeimentos  adicionais. no 

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

Cichiti Cardoso Pinhciro Pregoeiro unicipal. 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAI.OSES MA 

AVIS() DE ADIAM ENTO DE LICITAÇÃO  PROCESS()  N"49/202I-PMA-

MA. PREGÃO PRESENCIAL N" 01/2021- PMA.  MLR):  contrataçâo de 

einpnNi especializada para prestação de sei-viçí is de limpeza tobana em vias 

públicas no IMunicipio de Araioses. A Prefeitura Municipal de Amioses - MA. 
atra és  dc  seu Pregoeim e Litupe  dc  Apoio,  ton  ki pública o adiamento da licita-
ção em migafe, ate ulterior deliberação. Aroioses - MA, 14 de abril de 

2021.  Andre  Luis Galvão. Pregoeiro — A raioses - MA. 

PREFEITURA MUNICIPAL  OF  BELA VISTA 1)0 
MA RANIIÃO  

007/2021, para Sistema de Registro de Preços. do tipo menor prego 
Por item, tendo como objeto a eventual e futura contratação de em-
presa para aquisição de pneus e acessórios destinados aos veicu-
los e maquinas pesadas, pertencentes à frota do Município de Bela 
Vista do Maranhão/MA. de acordo edital e seus anexos. O edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço na Sala 
da CPI„ localizado na Rua do Comércio, s/n°, Centro, de 2" a 6" 
feira, no horário das 08:00 (oito) As 12:00 (doze) horas, no endereço 
eletrônico deste poder executivo; www.licitabelavistadomaranhao. 
corn.br, ou littp;,/belavista.ma.gov.br, onde poderão  set  consultados 

OU obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
acima citado. Bela Vista do Maranhão — MA. em 13 de abril e 2021.  

Marlon  de Sousa Silva-Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/ MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2021-
SRI'  A Prefeitura Municipal de Bom Jardim MA, por meio da Pre-
ociro Oficial, iorna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão. na forma eletninica, do tipo menor preço por 

item,  ern  regime de Fornecimento, tendo por objeto a Formação de 
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empre-
sa para o fornecimento de Gás GLP e Água Mineral, a fim de 
atender as necessidades das Secretarias Municipais  Born  Jardim/ 
MA. A realização do certame está prevista para o dia 03 de maio 
de 2021, is I 51100m1n (Quinze horas) — horário local de Bom Jardim' 
MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será ex-
clusivamente por meio eletrônico, no endereço: wwwlicitanet.com.br. O 

edital completo esta à disposição dos interessados no  site:  wwwbomjar-

dimana.gov.br  Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 

do  e-mail:  prefeiturabonijardimcpl@gmail.com.  Bom Jardim MA, 13 

de abril de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021.A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bre-
jo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados que Tara realizar, sob a égide da 'Lei n.° 10.520 02, Decreto 

0.024/19 e Decreto Municipal n." 010/2017 e subsidiariamente 
as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, li- 

citação na modalidade Pregão no modo Eletrônico, do tipo menor 
preço. por  lore,  que tem como objeto a Locação de Estrutura para 
Montagem de Ambulatório Provisório para Tratamento de Pacien-

tes com Sintomas Gripais de Interesse da Secretaria Municipal de  

Sande  de Brejo MA, que se realizará no dia 30 de abril de 2021. 
as 09:00 horas (horário de  Brasilia).  através do uso de recursos da 
tecnologia da informação,  site  https://www.portaldecompraspubli-

cas.com.br  sendo presidida pelo Pregoeiro Oficial desta Prefeitura 

Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Avenida Luis Domingues, 95, Centro, Brejo — MA. O edital e 
seus anexos encontram-se disponiveis na página  web  do Portal de 
Compras Publicas — Endereço: https://www.portaldecompraspubli-
cas  com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrô-
nico e/ou pelo telelone (98> 3472-0019. Brejo— MA, 12 de abril de 
2021. Magno Souza dos Santos — Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÓNICO SRP N" 
007 2021.0 MUNICÍPIO DF BELA VISTA DO MARANHA() - 
MA. através da Piefeitura Municipal de Rela Vista do  Maranhao.  

torna publico DOS interessados que.  coin  base na Lei a" 10.520/02, 
Decreto Municipal n" 013/2020, Lei Complementar rt-  123 2006 
alterada pela Lei Complementar n° 147 2014. Lei Complementar  
if  155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei 
n" 8.600/93 e suas alterações posteriores e detnais legislações per-
tinentes. Tara realizar no dia 29 de Abril de 2021,  its  09:30 (nove 
e trinta) horas, no  site: Imps://www.lieitabelavistadoinaranhao. 
com.br. licitação modalidade Pregão, no forma Eletrônica  if  PE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO 
GUILHERME - MA 

PREGÃO ELETRONICO N" 011/2021. -  ARP  PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO N" 011/2021. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO N" 011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 
011/2021. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio  
dc  sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL,  tor-
na público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma 
Eletronica, n" 011/2020, cujo objeto trata da aquisição de medica- 
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licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRON1CA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual aquisição de material elétricos para atender as 

necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do 

Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 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 

internel, através do nosso endereço eletrônico no  site: 
Mips:  fhttp: amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 

CO MPR ASPLIBE ICASh ttris:Iwww. porta Idee o moraspublicas .  co in  

.br Eselareeimentos adicionais, no mesmo endereço . Amarante do  

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

Pregoeiro Municipal 

JAViSo DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
020/2021 - PORTAI. DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA. com sede na Ak. 

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

do Nflaranhão/MA, através do seu Pregoeiro N lunicipal. instituido 

ela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
Mblico que,  coin  base na Lei Federal n 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da I.ei 

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 26 de maio de 2021. a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETR6NICA, 
do tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Pregos 
para eventual aquisição de material. equipamentos e EP1 para 

atender a necessidades da iluminação pública de Amarante do 
Maranhão/MA. Este Edital e  sells  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 

itncrnet. através do nosso endereço eletrônico no  site: 
Imps:  /http: amarantema.gov.br  ou no  site  do PORTAI. DE 
COM PR ASPLIBI ICASIMps::/wtv  k\ .portaldecompraspuhlica.s.com  
hr  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

9 VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO INC 
121/2021 - 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 ri° 234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
publico que, com base na Lei Federal n' 10.520/2002. 

regulamentado pelo Decreto Municipal 01S/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n' 017/2021 e demais normas atinentes a especie, 
realizara as 09:00hs (nove horas) do dia 28 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÀO, na forma ELETRÔNICA. 

do tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual aquisição de materiais de construção de interesse  dc  
diversas Secretarias Municipais de Amaraiite do Maranhão/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) is 13:00hs (treze horas). onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no site:  
https:  Anti):  amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBL ICAShtips. w.portalticcompraspublicas.com  

.brIsclareeimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MM, 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

PM DE AMARANTE 
DO MAARAN O MA 
FL (S) 
Rilbrica:  

NOTA' Assinado eletronicamente conforme  art.  2°. Inciso Ill, da Lei n° 424 de 28  de Marco de 2017 
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TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

ANTE RD: MARANHAQ 
PM DE AMA R 

Fl
btica
(s) No

: 
- MA  

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP - N°02112021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, por 
intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico n° 021.,- 2021, tendo como objeto O Registro de Preços 
para eventual aquisição de materiais de construção de interesse 
de diversas Secretarias Municipais de Amarante do Maranhao/MA, 
saiu como vencedora da licitação supracitada, a empresa: 
DISTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no 
CNKI n" 10.779.520/0001-06, V encedora de todos os itens,  corn  
proposta apresentada no valor total de R$ 1.595.248,09 (um milhão 
quinhentos e noventa e cinco mil duzenlos e quarenta e oito 
reais e nove centavos). Considerando que o critério de julgamento 
foi por Menor Preço por item. O Pregoeiro informa ainda, que os 
autos do Processo encontram-se,  corn  vistas franqueadas aos 
interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no 
horario de expediente da Prefeitura Municipal de Amarante do 

ranhão - MA, ou poderão ser consultados por meio digital pela 
emet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  

https://http://amarante.ma.govhr ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS:  
Mips:  :WWW. portaldeconnwaNpub I icas.com.br Amarante do 
Maranhão - MA, em 30 de Junho de 2021. Claio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  20, Inciso  III,  da i.ei n° 424 de 28 de Marco de 2017 
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