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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhao/MA, através do 
seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março 
de 2021, torna público que,  corn  base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado 
pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto 
Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs 
(nove horas) do dia 17 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual aquisição de materiais esportivos 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 2a  a 6a  feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https.//http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 29 de Julho de 2021. 
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Sobre o poder da 
representatividade 

Tenho de forma insistente usado as redes sociais e al-
guns veietilos de comunicação para expressar minha indig-
nação enquanto cidadã tocantinense pela histórica ausência 
do olhar govanatnental ao extremo norte do estado.  

Ern  meio As cobranças e criticas que tenho tecido, de 
forma justa, dessa vez senti a necessidade de escrever so-
bre alguns fatos que também  tan  chamado minha atenção 
enquanto servidora pública e filha dessa terra tão sofrida. 

Hoje quero falar sobre o poder da representatividade. 
Palavra muito utilizada nas discussões de  audio  social, é o 
substantivo que indica "qualidade de alguém. de um parti-
do, de um grupo ou de una sindicato, cujo embasamento na 
população faz que ele possa exprimir-se verdadeiramente 
em seu nome". 

Pois bem. nas minhas andanças costtuneiras pelo Bico, 

percebi que  olio  por acaso, começamos a ter repres  coat  ivi-
dade no cenário  politico  estadual. O que voeds podem ques-
tionar jii que a região sempre teve figuras publictis ocupan-
do algunia cadcira do executivo ou legislativo  la  na capital. 

Sobre figuras públicas eleitas nessa parte norte do esta-

do, sempre tivemos. Quando criança, li nos anos 90, tinha-
inns  um deputado estadual residente em ltaguatins. Dos anos 
2000  ern  diante, chegamos a ter dois deputados estaduais na 
região da Augustinópolis. Mas embora fossem lideranças 
locais, nada mudou  ea  mais de trés décadas. A não ser as 
visitas em periodos festivos,  

Nit  última semana, acompanhei aqui por essas redes, pela 
segunda vez  en]  menus de 60 dias, a vinda da comitiva do 
('movi-uno Estadual ao nosso Bico para trazer beneficios e 
inaugurar obras. Embora tenham motivado aglomerações 
quando ainda não é seguro, o que foi duramente por mim 
criticado no artigo anterior. dessa segunda vez a representa-
tividade que o Bico tem ganhado no cearrio estadual tam-
bém merece ser  en  fatizada. 

Digo com a consciéncia tranquila de  quern  não tem inte-
resses partidários no Tocantins, que agora  taws  v ez e sino. 
E essa conquista não é fruto de mero acaso, é resultado do 
trabalho demo representante  oat°,  filho de Sitio Novo. que  
tern  usado o mandato para colocar o no.sso Bico nos holofo-
tes do cenário estadual. 

Parece exagero, não V Mas é apenas o sincero reco-
nhecimento dos serviços prestados nos últimos anos ao nos-
so povo. 

Aos que não sabem, sou filha da zona rural, do povoado 
Boa Esperança. Estudei todo o ensino fundamental em Si-

tio Novo do Tocantins e por muitas vezes tivemos que che-

gar ou voltar da escola a pé porque as condições das es-
tradas eram intrafegáveis. Foi toda a infância e adoles-

cência vivendo na piteira no verão e  net  liana no inverno. E 
hoje, podemos trafegar  coin  tranquilidade por urna via pa-
vimentada. 

Sei que a urbanização esta entre tis deveres do executi-
vo. Mas  gum&  a espera de 50 anos pelo silo sonhado chão 
preto chega, nosso sentimento é de gratidão. Essa estrada 
que eu cito ainda  ratio  foi inaugurada. Mas antes dela, em 
um único dia, a comunidade de Sitio Novo recebeu das mãos 
do governador e do deputado estadual filho da terra, uma 
escola municipal. uma praça, uma quadra de esportes. ruas 
bloqueteadas. e o melhor, a antiga unidade de saúde se trans-
fonnou em um hospital de verdade,  corn  direito a salas e 
exames e procedimentos cirúrgicos. 

Poderia dizer que são apenas mais algumas obras, mas 
para  urn  municipio com menos de 12 mil babitailes, craque 
a maioria da população vive da agricultura familiar c de pro-
gramas de transferência de renda, significa  Inuit°.  São cri-

anças estudando em ambiente acolhedor e contiartavel, 
que  'Italia  a aprendizagem. Silo familias que não mais pre-
cisarão molhar a rua para suportar a poeira, que agora têm 
mais um espaço para praticar atividades fisicas e encontrar 
os amigos, e o principal, que não vão mais precisar percor-
Ter 20 a 30 quilômetros em busca de atendimento básico 
pois agora' podem ser atendidos perto de casa. 

É sobre isso, sobre ter representatividade e avançar em 
dignidade.  

Kayla Pacheco 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 029/2021 -POR IAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Preleitura Municipal de Antarante do learanh.A.MA. com  seen.  aa 
As. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP: 65523-000 - Arnaraien rio 
Maranhão/MA, através do  sett  Pregoeiro Municipal, institilido pela Portaria 
e° 234,2021 -  GAP  de 025v março de 2021, tornhi oúblico  quo,  core  ease 
ea  Lei Federal n' 10.522007. regulamentado pelo Decreto Municipal 0:18/ 
2021, Lei Complementar n° 12312006 regulamertado psiu  Decreer, Settee-
.]  n` 017/201 e demais normas atinentes  it  espeue. mall:care es 09 itilts 
(nove horas) do dia 10 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade 
PREGÃO, no 1onna FLETRÔNICA, do  Spa  Menor Preço.  writer.  ob,ere  ae-
rie  a contratação de ernoresa especializada para prestação dos  sari  ços 
de locação de velculo para o transporte escolar do Munieipin ne Ar eirente 
do Maranhão visando o atendimento das necessieades da Secretarie 
Municipal de Educação. Este Edital e seus anexos  ester)  ti disposteri, dos 
interessados no endereen  sera,  de 2. a 5.  feira, eu horário  one Oil feels  
(cite horas) es 13:0013s  (haze  tinres), onde poderen ser  cerise!  tadoe 
gratirtamente ou obtidos por meio digital pela  internee  atraves do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://httpllamarenteenagov.hr  ou no  site  
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS httpseteww.portaldeeorepras 
Publicas.com.be  Esdarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Am a-
eante do  Maranhao  (MA). 29 de jelho de 2021. Clehio Cardoso Pineeim - 
Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELE IRÓNICO N" 03012021- POR IAL DE COMPRAS PUSLI- 
GAS- Prefeitura Municipal de Amareete  co  MaraneereMA. cote sede ^a 
AN, Deputado  La  Rosque, 1229, Centro. CEP: 65023-e00 - Aniarante 
Marerhau/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, institekto pela Portaria 
e. 234,2021  -GAP  de 02 de março de 2021. tome rieblien que. core  ease 
ea  Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreta Municipal 0 Ire 
2021.  art  15 da Lei  if  8.666 regulamentado pelo Decrele Municipnl 219,  
2021, Lei Complementar 123/2006.regulamentado pelo Decreto  Muted- 
sal 017/2e21 e demais normas atinentes a espécie. realisare es 09:00hs 
(nave horas) de dia 11 de Agosto de 2021. a licitação  on  modaleade 
PPEGÃO. na  brine  ELE MONICA. do tipo Menor Preço eoltere, oojelivan-
do Registro de Preços para eventual prestação dos sersiços de dedeliza-
Oo, desinsetzação, desinfecção desratização e limpeza das caixas 
d8439:egua  corn  o foreecimento de  man  de olea,  lodes le  irisurims. 
materials equipamentos necessários a serem erecutades nos ureilios 
peblicos de Amarante do Maranhen - MA. Este Edital e seus anexos  ester,  
e disposiçâo  des  interessados no endereço supra. de 2' a 6 feira lia 
horário  des  08:000s  toile  horas) es 13.00hs  ere.,  horase oede pirlereo 
ser consultados gratititamente ou obtidos per me:o digital pela  internee  
através do nosso endereço eletrônico no  site:  ,itpse lirtp II 
amarante.magov.br  01100  sleds  PORTAL DE COMPRAS PUBUCAS hi- 
rps'lln,po:ratdecornpnaspubticax,cnmrr,brt Esdarecireentos adicionais. 
no  memo  endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 de  -Ilene  de 2021. 
Clebio Carcoso Pinheiro Pregoeiro Mericipal 

AVISO DE uctrAçÃo 

PREGÃO ELETRÔNICO N".  03112021- PORIAL DE COMPRAS  
CAS  - Prefeitura Municipal de Amarante  co  Marane5o/MA. cum  SHOO  1,e1 
AN, Deputado  La Race..  1229. Centro. CEP 65923-000 - Arnaratile 
Maraehã"o/MA, através do seu Pregoeiro Menicioal, institeido pela Podaria 
00234.2021 -  GAP  de 02 demarco de 2021. toma públirm  gee.  core base 
na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/ 
2021.  art  15 da Lei n° 8.666 regularnentedo pelo  Decree,'  Murecipal e191  
2021, Lei Complementar 123/2006.regulamentado  pole  Decreto  Menke-
pal  n' 017/2021 e demais norrnas atinentes Sr espécie, renlieare es 1 e 006s 
(nove horas) do dia 11 de Agosto de 2021. a licitaybo na modalidade 
PREGÃO, no forma ELE CRÓNICA Salga Menor Preço  Ilene  nssprhmaan- 
00 de Preços para eventual aquisiçee  the Newels  Fletrodomeste  
cos  e Eletrônicos, para atender as necessidades das Secretaries Meniei-
oais de Arnarante do Maranhão' MA. Este Edital e seus  stereos ester,  e 
disoosigeo dos interessados no endereço supra, de 2°  a 6'  (eke  no 
horário das til .00hs (oito horas) as 13:0000 (treze horas), elide porieeto 
ser consultarlos gratuitentente  oil  obtidos per meti riythrl  Kea  ieternet. 
através do nosso esdereço eletrenico no  site:  ettpeetiltp:// 
arnarante.megover ou no  site  de PORTAL DE COMPRAS PUBUCAS 
tpseereceportaldecompraspublicas.conebri Esclarecimentos adicionais,  
en  mesmo endereço. Amarante do Maranhbo (MA) 29 de  Jul.,  de 2021. 
Clebio Cardoso Pirheiro Pregoeiro Municip4 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELE IRÓNICO N' 03212021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amaraste do MaranheceMA,  corn  sede.  ea  
As. Depetado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do 
Maraeheo/MA, através  So  seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria 
n.  234.2021  -GAP  de 025e março rIa "i021, torma público que. tom base 
no Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto  Mint cleat el  er 
2021,  at  e5 da  Lain'  8.666 regularnentedo pele Derreto Mime:lent ele/ 
2021. Lei Complementar  re-  123/200E, regulantertado pelo Deerete Munici-
pal n° 017!2r121 n normais  norm.  atieentes 6 espécie,  teatime  es 09.00hs 
(nove  bores)  do dia 16 de Agosto de 2021, a licitação na inodelidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do  tip,  Menor Prove ave., ooletivare 
do Registro de Pregos para eventual preslaçeo de  service  de lavagein do 
carro (lava jato) compreendendo limpeza cereal min totla mãe'  an  obra 
neresseria, equipamentos e insumos para e perfeire higienizaçeo dos 
veiculos de pequeno porte, veiculo de media  pore  WACO° g-ande  
puree  velculos tipo caminhão. maquinas poserlas e reetixedatee  its  Muni-
cipio Se Aniaraote do Maranhão - MA. Este Edital e seus  apexes  estau e 
eisposiçâo dos interessados no endereço supra, de 2' a S' lei, no  
heretic.)  das 06000s  (Otto  horas) es 13:006s (treze horas), onde prele-ao 
ser consultados gratuitamente  au  obtidos por me u digital pela  internee  
através do nosso endereço eletrOn i  co  no  site:  httpse Meell 
arnaranterna.goebr ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBt ICAP 
fpselerwespolaIdecompraspublicas.com.be  Esdarecimentos adicionais. 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 de Julho, de 7021. 
Clebio Carcioso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE IJCITAÇÃO 

PREGÃOELETRONICO N" 033/2021- PORTAL  OE  COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Moneipal dir Aniarante de Maranheo/MA. com sede Ira 
Av,  Deputed° La  Rocque, 1229, Centro, CFP, 65923-000 - Amarante do 
Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instiwido pela Portaria 
IV 234/2021 - 0AP de 02 de março de 2021. torna público eue,  corn  base 
na I ei Federal n° 10.510/1002. regulementado  pets Decree)  Municipal 018/ 
2321.  all.  15 da  Loin'  8.66fi  reed  areentado  pelt,  Decreto Municipal 0191 
2021,  Lai  Complementar  re  I 232006,regulamentado pelo Decreto Munici-
pal  re  017/2021 e demais norreas atinentes b espécie. realieari bs 09,000s 
(nove horas) do dia 17 de Agosto de 2021, a licitação no modalidade 
PREGÃO. na  forma ELETRÔNICA,  Ito  tipo Menor Preço por Item, objetivan-
do Registro de PreçoS para evemual aquisição de  materials  esportivos 
para atender as necessidades das Secretaries Municipais de Amarante 
do Mar-melee  - MA. Este Edital e seus anexos  ester,  à disposiçâo dos 
interessados no endereço supra. de 2.  a 6.  feira, no horário das 08:00hs 
mole noras) as 13.00he (treze horasi. oncle poderão ser consultados 
gratuitamente ou  °beeps  por meio digital pela intemet atraves do nosso 
endereço eletrônion no  site:  httpeehnp:earnanentema.goveir ou no  site  
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS httpseevvvw.porialdecompraa 
publicas.conebe Esclareeimeetus adicionais, nu mesmo endereço. Am. 
manta do Maranhão (MA). 29 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pineeiro  
Prey..  Murrieipal 

AVISO DE LJCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO  el`  034/2021- PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA. com sede na  
AV.  Deputado  La Recipe.  1229. Centro, Cefe b5923-000 - Arnarants do 
elaranhereMA. atraves liv seu Pregoeiro Municipal instituter, pela Portaria 
• 734e2071 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público  clue,  com base 
na Lei Federal n` 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018' 
2021, Lei Complementar n' 123/20013,  reel  tamentado  peel  Deoreto  
pal 017/2021 e derrais normae atinentes à espécie, realizará ás 09 00h5 
(nove horas) do dia 18 de Agosto de 2021, a licitaçeo na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, rio tipo Menor Prove  nor Ilene  objetivare 
do a contratação de empresa especializada  sera  equiveão de  equine-
mentos e matesal perinanente pare unidades básicas de  seed.  e 01 (um) 
veiculo de passeio,  earn  atender as necessidades da Secretaria  Muted-
Pal  de Saúde de Amarante do Maranhão. MA Este Edital e seus anexos 
estão á eisposieeo dos interessados no endereço supra. de 2.  a 6.  feira,  
tie bored°  das 0e0Ohs  Milo  horas) es 13.00hs teeze horas), onde rode-
rão sor consultados gratuitamente ou obtidos por  reek,  digital pela internei 
a  tray  és do nosso endereee  el  etrôn ico no  site,  httpeetelp:,1 
arearante.megoebr  coils site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tpse/wwesportaidecompraspuNicas.conebri Esclarecimentos adicionam, 
si mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 de julho de 2021. 

Clehio Cardoso Pieheiro - Pregoeiro Muncinal, 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO Et ETFgaNICO  le'  03512071- PORTAL DE COMPRAS PURI I- 
CAS  - Preteitura Mioneepal Amarante  du  Maranheo/MA.  coat  sede ria 
• Deputada  La  Rorque, 1229, Ceneo, CEP 65923-000 Amaranto do 
Maranhao/MA. alreves do  see  Pregoeiro Municipal, insteuido pela Portado 
n° 230/2021 -  GAP  de 02 de mango de 2021, torna publicc que. OCT base  
an  Lei Federal n' 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto Municipal 0181 
2021.  art.  15 da Lei n.  8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021 Lei Complementar n' 123/2000. regdamentado polo Decreto  Murree 
pal  e" 01712021 e dnrrais  ;tonnes  atinentes à espécie realizara es 090000 
move  hams)  do  din  19 oe Agosto de 2021, a licitação na modalidade 
PREGAO, na forma ELE CRÔNICA, ov litro  Manor  Preço por Item. uleetivan-
do Registro de  Preps  pera eventual aquisição de pneus,  pars  veicules 
leves e pesados pare  Wender  as necessidades  des  Secretaries Munici- 
pais Amaraste do Marariben - MA. Este Ediell e  seas  anexos esteo 
disposição doe elem.:sad. no  °referees  supra. de 2' a 6.  tora, no 
horerie dos 08.00hs  (eke holes)  es 13,0011s (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitareente ou obtidos por meio digital pela internat. 
através do nosso endereço eletrônico no  site: Mips:  ehttp,11 
amaranteene.gov.br  nono  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
tpseeavo,v.portaldecompraspublicas coreaori Esdareernentos adicionais. 
no ir: esmo endereço. Ama-ante do Maranhão (MA), 29 de Julho  do 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro  Prams+  o Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 036/2021- PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amaranto do Maranhão!MA,  coin  sede na 
• Deputado  La  Rocque. 1229, Centro, CEP: 66923-000 - Amarante do 
Maranhão!MA,  strands  do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria  
re'  234/2021 -  GAP  de 02 de marco de 2021. tome público q.. core base 
na Lei FerleraTe 10.520/2002, regulanientado polo Derreto Municipal  OW  
2021,  art.  15 da Lei rel 8.666 regdamentado pelo Decreta Municipal 019/ 
2021, Lei Corn/item  enter  n' 123/2006, regulamentado polo Decrelo Macei.  
pal  e" 01712021 o demais  memos  atinentes à espécie, realizare es 09,00hs 
(nove horas) do  die  20 de Agosto de 2021. a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo  Manor  Preço por Item, objetivar, 
do Repistro de Preços para eventual aquisição de peças e acessórios 
automotivos originais e IlOVOS, pare veicalos categorizados  
wino  laves. pesados e nee:minas e prestaçeo de serve-os de  melee.-
Ai  preventive  e corretiva niecenicos, eletricus em geral conforme 
cantes e modelos definidos  rips  anexos, pertencentes a frota de veiculas 
da Prefeitura Municipal de Ribamar  retiree°  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão á disposição dos interessados no endereço supra, de 2°  a  
Ii'  fera, no horerio das 013,00h5  toile hares)  As 13:005s  °raze  horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internat. através do nosso endereço eletrônico no  Ste:  ham:HMV i 
amarante.magov.br  anuo  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tpschrwaportaldecompraspoolicas.eorneri Esdarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MAL 29 de julho de 2021.  
Clete°  Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

C2-3  

O minigro de Minas c Ener-
gia.  Beim)  Albuquerque. vol  Lou  
a afirmar  omens  ( 28) que 0 pais 
não  corn,  rkee  dc  racionanien-
to de energia ou de uni apagão 
elétrico devido 5 grave crise 
hidrica. Segundo o mMigro. 
desde u ano passado, quando 
se verificou uma redução no 
volume chuvas, o  ern  erno 
leio monitorado a sittiaçao c 
adotado as medidas necessari-
as para garantir o suprimento 
de energia.  

"Nat.  vai (altar energia. Es-
tamos adotando medidas des-
de o ano passado, quando ob-
servamos que as afluências nas 
principais bacias hidrográficas 
estavani muito baixas r depois 
quando termitiou o período  

úmido  ens  abril. verificamos 
que foi a pior crise com e, a:,- 
vez hidrica  (la  histeria pal,.  
dos últimos 9(5, 100 anus  ',la,  
isso  olio motivo de pi c, 'e

paro  it  sociedade". disse 
hoje ci ministro. 

Dento Albuquerque disseque 
a pasta tem  amid('  cm conjun-
to cum outros atores, colho 
esieernoli estaduais. operadores 
do setor  dc  energia e tamhém 
o parlamento. para buscar  vii-
das para a crise no setor. Se-
gundo u Operador Nacional do 
Sistema Elétrico  IONS),  o pais 
passa  pelt)  "Mor crise hidrolo- 
gica 1930'. No Final de 
junho. o governo editor!  ulna  
Medida ProvisMia  (MP)  I  .05 
21 para criar a  Camara  de Re-
gras Excepcionais para Gcstâo  
Hidroenergetica, a  ('rep.  

Entre as atrihniOes do  eru-
pts  presidido por por Albuquer-
que. está determinar lieraçOes 
na vazão  dot  reserratOrios dos 
minas hidrehdrica,  do  its.  
envolvendo de  fin  içêes tiara  

limites de uso, armazenamento 
c saião.  Merit  do Ministério 
de Minas c Energia, partici-
pain da cámara  cis  ministéri-
os da .Econoinia: da 1nfraes-
trutura; da Agricultura. Pecu-
ária e Abastecimento. do Meio 
A inbi ente e do  Des,:  iwolvi-
mono Regional. 

Albuquerque disse ainda que  
mitre  as aeões que estão sendo 
adotadas. esta o uso  dc  todas 
as fontes  dc  energias disponí-
veis, como as terinelétricas. que 
tem um custo de acionamento 
mais taro. Nesta quarta-fcira. 
o ministro participou da reinau-
guraeão de  ulna  dessas usinas. 
a Usina Termoeletrica lUTEm  
William Adana,  em Campo 
Grande iMS). 

sNamos despachar todos os 
recursos que temos dentro do 
nosso sistema instalado no pais. 
\limos esperar ate o final do  unit  
quando entra o período úmido e 
vamos utilizar nos:Ja matriz que 

muito diversificada". disse. 
Mais cedo, o ministro foi  

cidade de  Columba  (MS), onde 
visitou ribeirinhos  it,,  Paritarta I 
beneficiários do Programa  (lu-
mina  Pantanal. no  ambit°  do 
Provrama duo  pant  Todos. 

Na região, está sendo imple-
mentado um programa de ge-
ração de energia Mtovoltaica,  
corn  annazenamento em bate-
rias, o que possibilita a dispo-
nibilização da energia elétrica de 
forma ininterrupta 

"Ett ptide  vet,  ido  so  a  erica-
cia desse progi Lima cm  ulna  rc-
gião como é ir Pant:mil) mate-
grossense, mas também a inclu-
sacs Social que o programa ofe-
rece para as pessoas atendidas 
pelo programa, levando dignida-
de, cidadania,  nuts  tarobeni pers-
pectives novas em suas vidas", 
afinnou o ministro. 

Serão atendidas 2.090  famili-
es, coin  custo total de R$ 127 
milhões. sendo RS 73 milhões da 
Conte de Desenvolvimento  Ener-
getic° (CUE)  e RS 51 milhões 
da Energisa. companhia  Meal  de 
energia. (Agência Brasil) 

"Cei ai o progresso 
Quinta, 29 de julho de 2021 

Ministro diz que governo tem adotado medidas para garantir energia 
"Não vaifidtar energia", disse Bento Albuquerque 

PM DE AMARAN E 
DO MA RA OiliAtO 
FL (5r  
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na  AV.  Deputado  La Roc- 
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA. 
através do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria o" 
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" 8.606 regulamentado pelo De- 
creto Municipal 01912021. Lei Complementar 123/2006, regu- 
lamentado pelo Decreto Municipal a' 017 '2021 e demais normas 
atinentes à espécie. realizará ás 09:0011s (nove horas) do dia 17 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Regis-
tro de Preços para eventual aquisição de materiais esportivos para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais 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), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela inteniet. através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.  

ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www, 
portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de Julho de 
2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 034 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que. 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhao/MA. 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n" 
234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, com 
base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regulamenta-
do pelo Decreto Municipal n' 017/2021 e demais normas atinentes 

espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 18 de Agosto de 
2021, a licitação na modalidade PRE(iAO, na forma ELETRÔ-
NICA, do tipo Menor Preço, por Item. objetivando a contratação 
de empresa especializada para aquisição de equipamentos e material 
permanente para unidades básicas de saúde e 01 tum) veiculo de pas-
seio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Amarante do maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão A dispo-
sição 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 consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  internee,  através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  
ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS hteps://ii ww.por-
taldecomprasoublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 de julho de 202 L Clebio 
Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na A. Deputado  La Roe-
que, 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, 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 A espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 19 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na tnrma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item. objetivando Regis-
tro de Preços para eventual aquisição de  miens,  para veículos leves 
c pesados para atender as necessidades das Secretarias Municipais 
de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão á 
disposição dos interessados no endereço supra.  dc  2" a 6' feira, no ho-
rário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  inter-
net.  através do nosso endereço eletrônico no  site:  littps://http://ama-
rante.ma.2ov.br  ou no  site  do POR1AL DE COMPRAS PUBLICAS 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro !Municipal. 

PM DE AMARA h/TE 
DO MARANHAO -AVIA 

D.O. PURI ICA0En jlter, 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 036 /261 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão MA. com sede na Av. Deputado  La Roc-
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Ainarante do Maranhão/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria 
2342021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que. com  
base na Lei Federal n° 10.5202002, 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 a espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 20 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRONICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição de peças e acessórios automotivos 
originais ou genuínos c novos, para veículos categorizados como leves, 
pesados e maquinas e prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva mecânicos, elétricos em geral conforme fabricantes e mode-
los definidos nos anexos, pertencentes à frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Ribamar Fiquene - 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 con-
sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através 
do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov. 
12E ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www. 
portaldecomurasuublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA 

AVISO DE REABERTURA TOMADA DE PREÇOS N°907/2021 
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO.A 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, Através da Comissão Per-
manente de Licitação toma público aos interessados a REABERTU-
RA da sessão de Licitação para declaração do resultado da análise dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS N° 007/2021, sob o Regime de Empreitada por preço 
Global, objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada 
para a realização de recuperação de estradas vicinais nos povoados 
Rosario, Santa Luz e Oscar no Município de Bom Jardim/MA. para 
a data de 05 de Agosto de 2021 as 14h0Omin — horário local de Bom 
Jardim/MA. tio endereço: Av. Jose Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jar-
dim -  Maranhao  - Brasil - CEP 65.380-000., Esclarecimentos adicio-
nais poderão ser obtidos através do  e-mail:  prefeiturabomjardimcpl@  
gmail.com. Bom Jardim/ MA, 26 de julho de 2021.Ingrid Silva dos 
Santos - Presidente da  CPL.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

AVIS() DE ANULAÇÃO. A Comissão Central de Licitação-CCE 
do município de Caxias-MA, toma público para conhecimento dos 
interessados, que por motivo de falhas no processo, está anulado o 
PREGÂ0 ELETRÔNICO N° 013/2021, nos termos do  Art.  49 da 
Lei n" 8.666/93, tendo por objeto a Formação de Registro de Pregos 
para futura aquisição de equipamentos para implantação de Feiras 
da Agricultura Familiar no município de Caxias-MA. E ainda, com 
fulcro no  art.  49, § 30. da Lei 8.666/93,  rid-se ciência aos licitantes da 
anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer 
a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
Após o trânsito em julgado, proceda-se a abertura de novo processo 
licitatório. Informações adicionais no prédio da Comissão Central de 
Licitação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-
-Ma, no horário das 08h00min (oito horas) As 131100min (treze horas). 
Caxias - MA, 27 de julho de 2021. Othon Luiz Machado Maranhão 
Presidente da Comissão Central de Licitação. 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE COD() - MA  

PREGÃO ELETRÔNICO n0  30'2021 A Prefeitura Municipal de  Cock)  
MA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico n° 30/2021, tipo menor preço por item e maior desconto. 
OBJETO: Registro de Pregos para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na presto(*) de serviços de manutenção cor- 
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interessados no endereço supra,  dc  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 internei. 
através do nosso endereço eletrônico no site:  
Intps://htip://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https: •www.portaldecomprasnublicas.com.br Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO  MEGA()  ELETRÔNICO N° 
032/2021 - PORTAI. DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: o5923-000 — Amarante 
do  Maranhao.  MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituído 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, tome 
público que.  coin  base na Lei Eederal n' 10.520.2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal (118 2021.  art.  15 da Lei n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 0 I 9'2021. 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 16 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na Irma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Prego por Item objetivando Registro de Pregos para 
eventual prestação de serviço de lavagem de cano (lava jato) 

110  compreendendo limpeza geral com toda mão de obra necessária. 
equipamentos e insumos para a perfeita higienização dos veiculos de 
pequeno porte. veiculo de médio porte. veiculo de grande porte, 
veiculos tipo caminhão. maquinas pesadas e motocicletas do 
Município de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão  ii  disposição dos interessados no endereço supra, de 2" 
a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito  horns)  as 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela  interact,  através do nosso endereço eletrônico no  
site: Mips:  ihtip:lamarante.ma.gov.br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
http S : - IN w w.porta Idcwmpras p ub I ic as.co rn. b r Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
033/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão 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" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n' 10.520 2002. 

40 
 regulamentado pelo Decreto Municipal 018 2021,  art.  15 da Lei n" 
R.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 010/2021, 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 Agosto de 2)121. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Prego por Item. objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais esportivos para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de .Amarante do Maranhão 
- MA. Este Edital e seus anexos estão A disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2." a 6" feira, no horritio das 08:001is  (olio  
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:/• loto:/.amaranicana.gov.hr 
ou no  site  do PORTAI. DE COMPRAS PUBLICAS 
littps:• www.portaldecompraspublicas.com.br Esclarecimentos 
adicionais. no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
034/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA.  corn  sede na Av. 

nw  
NAS 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
035/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA,  corn  sede na  AV.  
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão. MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234'2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. toma 
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 e demais normas atinentes à espécie. 
realizará  ãs  09:00hs (nove horas) do dia 19 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de pneus, para veículos leves e pesados 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) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intentet, 
através do nosso endereço eletrônico no site: 
hops: :hop:  'amarante.mazov.hr ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
htips://ww w.port a  Id  ecompra spublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
036/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Ainarante do Maranhão ..MA,  corn  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n" 2342021 -  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 
(..Omplementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n' 017'2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 20 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de  peps  e acessórios automotivos originais ou 
genuinos c novos, para veículos categorizados corno leves, pesados 
e maquinas e prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva mecânicos, elétricos em geral conforme fabricantes e 

D.O.E.A.M - TERCEIROS DO MARANHÃO 
ri m  
Rabrka: 

Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. (E. 923-000 — Amarante 
do Maranhão MA. através do seu Preg iro Municipal, instituido 
pela Portaria n" 234.'2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna 
público que.  corn  base na Lei Federal n° 10.5202002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018 202 I. Lei 
Complementar 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n' 017 2021 e demais normas atinentes a espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 18 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada para aquisição de equipamentos e material permanente 
para unidades básicas de saúde e 01  (urn)  veiculo de passeio, paia 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Amarante do maranhão - MA. Este Ednal 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 obtidos por meio digital 
pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
littps:.  -hap:  amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 

PUBLICAS COMPRAS    
Imps://  www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

NOTA Assinado eletronicamente corifor me  art  2°. Inciso  III.  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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