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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cpl amaranteoutlook.com  / https://http://amarante.ma.qov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022 

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° 016/2022 -  GAP  de 04 de março 
de 2022, 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 14:00hs 
(catorze horas) do dia 05 de Abril de 2022, a licitação na modalidade PREGAO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das 
Secretarias do Município de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos 
estão á 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.qov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.  
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 24 de março de 2022. 

Clebio CarÕ Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 
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na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

Menor Preço (Maior Percentual de Desconto), por Item, 

objetivando Registro de Preços para eventual aquisição de 

combustíveis para o abastecimento de veículos visando 

atender as diversas secretarias da administração pública de 

Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2° 

a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs 

(treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 

ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso 

endereço eletrônico no site:  

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

DE COMPRAS PUBLICAS 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante 

do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. Clebio Cardoso 

Pinheiro — Pregoeiro Municipal 
Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: nae4is68hy20220324080342 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

010/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

010/2022 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com 

sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 

65923-000 — Amarante do Maranhao/MA, através do seu 

Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n°016/2022 -  

GAP  de 04 de março de 2022, torna público que, com base 

na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 

Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado 

pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 

123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 

017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizara As 

14:00hs (catorze horas) do dia 05 de Abril de 2022, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando 

Registro de Preços para eventual aquisição de material de 

expediente, para atender as necessidades das Secretarias do 

Município de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e 

seus anexos estio 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 

internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  

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

https://www.portaldecompraspublicas.com.be. 

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante 

do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. Clebio Cardoso 

Pinheiro — Pregoeiro Municipal 
Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: si5h5mkiebo20220324090307 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

011/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Isr 

011/2022 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na 

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

Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro 

Municipal, instituído pela Portaria n°016/2022 -  GAP  de 04 

de março de 2022, torna público que, com base na Lei 

Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 

Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 

pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 

123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 

017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará As 

09:00hs (nove horas) do dia 06 de Abril de 2022, a licitação 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

Menor Preço, por Item, objetivando Registro de  Preps  para 

eventual aquisição de livros para Educaçao Infantil e 

Educação de Jovens e Adultos - EJA da rede Municipal de 

ensino 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 internet, 

através do nosso endereço eletrônico no  site:  https:/ 

/http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS https:/ 

/www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 

adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  

(MA), 24 de março de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro 

— Pregoeiro Municipal 
Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: 0t5vj7zeuaj20220324090324 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
012/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

012/2022 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura 

AMARANTE - MA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

DE COMPRAS 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo. em conformidade com a 

Medida Provisoria N° 2.200.2, de 2001 garantindo autenticidade, validade juridica e integridade. Página 3/6 
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CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS - MA 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022. A  Camara  Municipal de Ur-
bano Santos/MA, toma público que no dia 12 de Abril de 2022, is 
09:00h, realizará licitação na modalidade Tomada de Pregos, tipo 
menor preço por lote. Objeto: Contratação de empresa para forne-
cimento de Material de Expediente, Limpeza e Material de Informática 
para atender as necessidades da  Camara  Municipal de Urbano Santos 
— Ma, para o exercício de 2022. 0 Edital se encontra a disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  localizada na 
Rua Dez de Junho, n° 147— Centro, Urbano Santos - Ma, CEP: 65.530-
000, no horário das 08:00 is 12:00 horas, onde poderá ser consultado 
gratuitamente, através do  email  carnaraurbanosantos@outlook.com, 
do  site  https://www.cmurbanosantos.ma.gov.br/ ou obtido mediante 
o recolhimento da importância de RS 50,00 (cinquenta reais), através 
de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. BASE LEGAL: Lei  
if  8.666/1993, suas alterações e demais normas atinentes à espécie. Pu-
blique-se. 21 de Março de 2022. Danna Beatriz Macedo Nascimento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. 
A Prefeitura Municipal de Açailândia por meio do pregoeiro oficial, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará no 
dia 06 de março de 2022 is 09:00h (nove horas) horário de  Brasilia,  
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 018/2022, do tipo Me-
nor Prego por item, modo de disputa -aberto e fechado", cujo objeto 
é a contratação de pessoa jurídica para aquisição de 01 (um) cami-
nhão tipo toco sem carroceria, conforme Convênio N° 8.384.00/2019 
— CODEVASF, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura e Urbanismo, nos termos da Lei  if  10.520/02, Lei n° 123/2006 
e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei n" 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes  it  
espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública  
sera  realizada através do  site  www.portaldecompraspublicas.com.br  
e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL 
DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açailindia, 
com sede à Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações,  Cep  65.930-
000, Açailfindia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato 
superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima 
mencionada, o evento  sera  automaticamente transferido para o pri-
meiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunica-
ção. Comissão Central de Licitação — CCL, Açailfindia/MA, 22 de 
março de 2022. Yago Souza Nunes Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 
A Prefeitura 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° 0 1 7/2022 de 04 de março de 2022, 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 de-
mais normas atinentes à espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do 
dia 11 de Abril de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo Menor  Prep  Global, objetivando a contratação 
de empresa de engenharia para execução dos serviços de ampliação 
da UBS Natalino Miranda, localizada no bairro Industrial, de inte-
resse da Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) As 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br   Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão/MA, 24 de 
Março de 2022. Valdenilson de Sousa Costa — Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÂO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 09/2022 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Amarante do Maranhão/ 
MA,  corn  sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro 
Municipal, instituído pela Portarian° 016/2022 -  GAP  de 04 de março 
de 2022, toma público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 
regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar 
n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e de-
mais normas atinentes à espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 
05 de Abril de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço (Maior Percentual de Desconto), 
por Item, objetivando Registro de Pregos para eventual aquisição 
de combustíveis para o abastecimento de veículos visando atender as 
diversas secretarias da administração pública de Amarante do Mara-
nhão - MA. Este Edital e seus anexos estio à disposição dos inte-
ressados 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 internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  
ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mes-
mo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022-
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão/MÁ, 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 o" 
016/2022 -  GAP  de 04 de  maw  de 2022, toma público que, com 
base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizará is 14:00hs (catorze horas) do dia 05 
de Abril de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na for-
ma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando 
Registro de Pregos para eventual aquisição de material de expe-
diente, para atender as necessidades das Secretarias do Município de 
Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde po-
derio ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletninico no  site:  https://http:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS https://www.portaldecomnrasoublicas.com.be.  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de  
mare()  de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhao/MA, atra-
vés do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 016/2022 
-  GAP  de 04 de março de 2022, 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 Mu-
nicipal 019/2021. Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado 
pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 

espécie, realizara is 09 :00hs (nove horas) do dia 06 de Abril de 
2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na fonna ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Prego, por Item, objetivando Registro de Pregos 
para eventual aquisição de livros para Educaçao Infantil e Educação 
de Jovens e Adultos - EJA da rede Municipal de ensino de Amaran-
te do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2" a 6' feira, no horário das 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA,  corn  sede na 
An. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP, 65923-000 -Amarante do 
Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria 
n° 016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, torna público que,  corn  base 
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes e espécie, realizará es 
14:00hs (catorze  hares)  do dia 05 de Abril de 2022, a licitação na moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Preço por Item, 
objetivando Registro de Pregos para eventual aquisição de material de 
expediente, para atender as necessidades das Secretaries do Municipre 
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) 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  I/ 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.bd. Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 011/2022 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - 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, instituldo pela Portana 
n°016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, torna público que, com base 
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 

18/2021,  art.  15 da Lei n°8,866 regulamentado pelo Decreto Municipal 
19/2021. Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes  el  espécie, realizará ás 
09:00h5 (nove horas) do dia 06 de Abril de 2022.0 licitação na modalida-
de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, par Item, obje-
tivando Registro de Pregos para eventual aquisição de livros para  Educe-
get°  Infantil e Educação de Jovens e Adultos - EJA da rede Municipal de 
ensino de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão 6 
disposigeo 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 internet, 
através do nosso endereço eletrônico no site, https://http:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
Ips://xnwcportaldecomprespublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Arnarante do  Maranhao  (MA), 24 de  margin  de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 012/2022 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - 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° 016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, toma público que, com base 
na Lei Federal ri' 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 ademais normas atinentes tI espécie, realizará ás 
14:00hs (catorze horas) do dia 06 de Abril de 2022. a licitação na moda-
lidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, 
objetivando Registro de Preços para eventual prestação dos serviços de 
confecção de prótese dentaria total e parcial convencional odontoregica 
(superior e inferior), para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Amarante do Maranheo - MA. Este Edital e seus anexos  
ester,  6 disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde  pods-
não ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela inter-
nat, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
amarante.m a .gov Sr ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://vrenv.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 

I

no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 -Amarante do Mara-
nhão/MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituldo pela Portaria n° 
016/2022 -  GAP  de 04 de  man?)  de 2022. 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 Munici-
pal n° 017/2021 ademais normas atinentes 6 espécie, realizará es 09:00hs 
(nove horas) do dia 07 deAbril de 2022.0 licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro 
de Pregos para eventual prestação de serviços técnicos de limpeza. 
manutenção, instalação e reposição de gás de ar-condicionados de  'rite-
rinse  das Secretaria  Municipals  de Amarante do  Maranhao  - MA. Este 
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados rio endereço 
supra, de 2. a 6' feira, no horário  des  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://tittp://amarante.magov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS https://www.portaldecomprespublicas.combr/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de mar-
po de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICON' 014/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA. com sede na An, 
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 -Amarante do Mara-
nhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n° 
016/2022 -  GAP  de 04 de  merge  de 2022. 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  eel°  Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei Complementar ri' 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará ás 09,00h5 
(nove horas) do dia 08 deAbril de 2022.0 licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro 
de  Prows  pare eventual aquisição elétricos para atender as necessidades 
da Secretarias  Municipals  de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e 
seus anexos estão 6 disposição dos interessados no endereço supra, de 
2° a 6" feira, no horário das 08:00hs (oito horas) es 13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pala internat, através do nosso endereço eletrônico no  site,  https://http:// 
amarante.ma  govbr ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:/ 
/www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais. no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

0 Ministério da  Sande  mais de 80 anos. A aplicação 
(MS) recomenda segunda deve ser feita quatro meses 
dose de reforço da vacina con-  após a primeira dose de refor-
tra a covid-19 para idosos com co e a orientação é que o imu- 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.004/2022 -SRP 
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR  

A Prefeitura Municipal de  sad Joao  do Paraiso - MA, com sede na rua 
Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro -  Sao  João do Paraiso- MA, por 
intermédio do Pregoeiro Municipal, insteuldo pela Portaria n° 109/2021 de 
28 de maio de 2021, toma público que, com base na Lei Federal n° 
10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 029/2020,  art.  15 da 
Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 031/2020, Lei Comple-
mentar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 032/2020. 
e demais normas atinentes á espécie, realizará às 161:30In (oito horas 
e trinta minutos) do Ma 06 de abril de 2022, a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRONICA. DO TIPO Menor Prego, por item, objeti-
vando a Registro de Preço para eventual aquisição de material de lnfor-
metica, para atender as necessidades das secretarias do Municlpio de  
Sao Joao  do Paraiso - MA.. Este Edital e seus anexo estão à disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2' a 6" feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) es 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, através do 
nosso endereço eletrônico no site: harps://  
WWW,sacri000dooarais0 Ma ,clov.br. Ou no site:  
www.00rtaldecomorasoublicas com br São  Joao  do Paraiso - MA. em 
21 de  merge  de 2022.  Non  Rodrigues de Sousa Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 001/2022 A Prefeitura Municipal deAmaran-
te do Maranhao/MA,  corn  sede na An, Deputado  La  Rocque. 1229, Centro 
- Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de  Uni-
te*,  -  CPL,  institulda pela Portaria n° 017/2022 de 04 de março de 2022, 
toma público que, com base na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Complemen-
tar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e 
demais normas atinentes á espécie. realizará as 09:00hs (nove horas) 
do dia 11 de Abril de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa 
de engenharia para execução dos serviços de ampliação da UBS Natali-
no Miranda, localizada no bairro Industrial, de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus 
anexos estão á disposição dos interessados 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://http:/ 
remarante.ma.gov.br  Esclarecimentos adicionais. no mesmo endereço. 
Amarante do Maranhão/MA, 24 de  Margo  de 2022. Valdenilson de Sousa 
Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-

CAS -Amarante do Maranhao/MA,  corn  sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 -Amarante do Maranhão/MA. através do 
seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n°016/2022 -  GAP  de 04 
de março de 2022, tome público  qua.  com  base na Lei Federal n° 10.520/ 
2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021.  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei Complementar 
n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais 
normas atinentes á espécie, realizará as 09:00h5 (nove horas) do dia 05 
deAbhlde 2022, a licitação na modalidade PREGAO, na fonna ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Preço (Maior Percentual de Desconto), por Item, obje-
tivando Registro de Preços para eventual aquisição de combustiveis para 
o abastecimento de velculos visando atender as diversas secretarias da 
administração publica 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) es 13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internat. através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:/ 
/amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://vosreportaldecompraspublicarecom.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO 
Festa 19 de abri. Comemorase todo da 19. 
Se voci  We corn  algum PROBLEMA DE 

DIFICILSOLUÇÃO e precise de AJUDA URGEN-
TE.pepesta  Bade  aSelto Emedrto tge é Santo 
dos Negrincquecreasam de Pronta Solucioe 
cua InvocarioNuncaiTarda. 

0/AÇOS - Meu Santo Expedito  des  C  au-
Set  JUSIES Ut9011DS, Saconei me nesta Hora 
de  Aka°  e Desespero, imercedei por rrinutinto 
ao NossoSenhorJESLIS CRISTO! Vás  queues  
um Santo Guerreio, Vos que sois o Santo dos  
MMus.  Vás mesas o Santo dos Desesperados.  
Vas  que sois o Santo  des  Causes Urgmtes,  Pee'  
afame, Ajudat-me, Dai-me Force C oragem a 

Serenidade. Atende ao meu pedido:  "Parer  o 
pedido'. Ajudai-rne a superar  was Haas Enti-
ces,  protegeime de todos  qua  possam prap 
doar, Protegei a Minha  Fanlike  atendei ao  men  
pcddo  cam  urgencia. Demlveme a Paz  ea  Tra, 
qüilidade. Sere  gram  pelo resto da ronha  video  
levara sai  erne  a  tabs  ore  tern  th. Muito 
gado, meu  Sarno Entrails!  

Rezar um Pai Nosso, uma Ave  Mena  e  fa 
one  o Sinai da Cruz.  

Ern  agadearnento, rreralei publicar e  chat-
bui um  Hillery  desta  °rage°,  para propagar as 
benefidos do  grange  Santo  Expert°. Mende  vocé 
tamblim  publics,  imeniatamente  epos  o pedalo. 

nizante seja preferencialmen- Além da  Pfizer,  o ministé- 
te da  Pfizer. rio disse que as vacinas da  

"Ministério da  Sande  reco-  Janssen  e AstraZeneca tam-
menda a aplicação de uma bém podem ser utilizadas na 
segunda dose de reforço aos aplicação da segunda dose de 
idosos acima de 80 anos. A reforço, independentemente 
imunização deve ser feita qua-  do imunizante anterior. 
tro meses após a primeira dose A pasta reforça que  hi  
de reforço e a orientação é doses suficientes da  Pfizer  
que a aplicação seja efetua-  para aplicação neste grupo 
da, preferencialmente, com a 

 
de idosos.  

Pfizer",  informou a pasta por "Janssen  e AstraZeneca 
meio das redes sociais. também podem ser utilizadas 

Desde dezembro, o mi-  no novo reforço, independen-
nistério ji orientava a apli-  temente do imunizante anteri-
cação de uma dose de  re- or. 0 MS reforça que  hi  va-
forgo  apenas para as pes-  cinas da  Pfizer  suficientes 
soas maiores de 18 anos para aplicação neste grupo. 
imunossuprimidas. Com  a Vários estados informam que 
nova informação, a pasta também têm esses imunizan-
amplia o público-alvo para tes em estoque", disse o mi-
este novo esquema vacinal. nistério. (Agência Brasil) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR  LA  ROCOUE/MA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2022-SRP, A Prefeitura Municipal de 
Senador  La  Rocque/MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
toma publico para conhecimento dos interessados que realizará  !joints)  
na modalidade Pregão Presencial n° 003/2022-SRP, menor preço por 
item, cujo objeto 6 a Contratação de empresa para Locação de Velculos 
Leves e Pesados, e Locação de Maquinas Pesadas, para atender as 
necessidades do Municipio de Senador  La  Rocque/MA, no dia 06 de Abril 
de 2022, as 14:00 horas, na sala da  CPL,  na Av. More e Silva, s/n. centre 
na forma da Lei ri' 10.520/2002, da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/ 
2014. Deverão também ser aplicadas subsidiahamente, no que couber, a 
Lei Federal n° 8.666/93. Considerando o atual momento de pandemia do 
COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança sanitária deve-
rão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento 
mlnimo de 1M (um metro) entre os presentes na  sasses,.  O edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no mesmo endereço de 2" 
06' feira, no horário das 08:00 as 12.00  horns,  onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou retirados na  CPL,  ou ainda através do PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Sena-
dor  La  Rocque (MA), 21 de Março de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE 
MACEDO- Pregoeiro - Decreto n° 053/2022-GAB.  

AVISO DE uctrApAo 

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de 
Senador  La  Rocque/MA. com sede na An, More e Silva, s/n, Centro, Sena-
dor  La  Rocque-MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituldo pelo 
Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, toma público que, com base 
na Lei Federal n° 10.520/200, e 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 008/2021. Lei. n° 8.666/93. Lei cornplementam°123/2006, re-
gulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinen-
tes á espécie, realizará às 10,00 hs (dez horas) do dia 07 de Abril de 2022, 
a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor 
Preço Por Item, OBJETO:Registro de Preços para eventual Contratação de 
empresa pare aquisição de Umas Funerárias, Roupas Mortuárias e Servi-
gas  Funerános. de interessada Secretaria Municipal de Assistência Social 
do municipio de Município de Senador  La  Rocque/MA, Este Edital e seus 
anexos estão á disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° 
feira, no horário das 08:00 hs (oito horas) es 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico no  site,  htto:// 
senadorlarocque.ma.govb1 ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBU-
CAS'. httosl/www oortaldecomorasoublicas com.br/ Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereyo.Senador  La  Rocque (MA). 21 de Março de 
2022. RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO- Pregoeiro Municipal. 

COMUNICADO  

Malty Agricola  Ltda, inscrita sob  CNN  n° 07.908.458,0001-92, tor-
na público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais - SEMA, a Outorga de Direito de Uso dos Recursos 
Hidricos de n° 02423012022, do poço situado no Residencial Alfa  IL  
localizado na Rodovia BR 010, Km 1274, Fazenda Palmcirinha, Campes-
tre do Maranhao/MA, sob as coordenadas geogrificas 06'08'44.06"S / 
47°1949.08"0, com vazio autorizada de 8.0 m'ilt ou 144.0 m'/dia e 
período de bombeamento 18.0 hiclia, para fins de consumo humano, con-
forme dados constantes no e-processo n° 208498,2021. 
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