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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  
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, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado 
pelo Decreto Municipal n' 017/2021 e demais normas atinentes ã espécie, realizará 
ás 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 (um) veiculo de passeio, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 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. 

_ 
Pregoeiro Municipal 
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Tenho de forma insistente usado as redes sociais e al-
guns veiculos de comunicação para expressar minha indig-
nação enquanto cidadã tocantinense pela histórica ausência 
do olhar governamental  an  extremo  none  do estado. 

Em meio hs cobranças e criticas que tenho tecido. de 
forma justa, dessa vez senti a necessidade de escrever so-

bre alguns fatos que tambern  tent  chamado tninha atenção 
enquanto servidora pública e filha dessa terra tão sofrida. 

11ine quero falar sobre o poder da representativ idade. 
Palas ra muito uliliz,tda nas discussões de cunho social, é o 

substantivo que indica "qualidade de alguém, de um parti-
do, de um grupo ou de um sindicato, cujo embasamento na 
população faz que ele possa exprimir-se verdadeiramente 
em seu nome". 

Poio  berm  nas minhas andanças costumeiras pelo Bico. 
percebi que não por acaso, começamos a ter representativi-

dade no multi°  politico  estadual. O que voeds podem ques-
tionarjã que a região sempre teve figuras públicas ocupan-
do alguma cadeira do executivo ou legislativo  la  na capital. 

Sobre ligaras públicas eleitas nessa parte norte do esta-
do, sempre tivemos.  Qum&  criança,  Id  nos anos 90, tinha-

mos um deputado estadual residente eito Itaguatins. Dos  aims  
2000 em diante, chegamos a ter dois deputados estaduais na 

região da Augustinópolis. Mas embora fossem lideranças 
locais, nada mudou cm mais de  WC's  décadas. A não ser as 

visita& em periodos festivos. 
Na ultimo semana, acompanhei aqui por essas redes, pela 

segunda vez em  mews  de 60 dias, a vinda da comitiva do 
Cioverno Estadual ao nosso Bico para trazer beneficios e 
inaugurar obras. Embora tenham motivado aglomcrações 
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 cetuitio estadual  tam-
bem merece ser enfatizada. 

Digo  corn  a conseiéncia tranquila de  quern  lido tem hue-

resses parlidarios no Tocantins. que agora temos v ez c voz. 
E essa conquista não é fruto de mero acaso, é resultado do 

tntbalho de um representante nato, filho de Sitio Novo, que  
tern  usado o mandato para colocar o nosso Bico  nom  holofo-
tes do cenário estadual. 

Parece exagero. não 6? Mas é apenas o sincero reco-
nhecimento dos serviços prestados nos Últin108 anos ao nos-
so pos o. 

Aos que não sabem, sou tilha da 2011a riiral, do p0V0a410 

Boa Esperança. Estudei todo o ensino fundamental mu Si-
tio Novo do Tocantins e per muitas vezes tivemos que che-

gar ou voltar da escola a pe porque as condições das es-
tradas eram intrafegát eis. Foi toda a inFancia e adoles-
cent:ill vivendo na poeira no verão cita lama no inverteu. E 
hoje. podemos trafegar com tranquilidade por uma via pa-
virnentada. 

Sei que o urbanização está entre os deveres do exectiti-
o. Mas quando a espera de 50 anos pelo não sonhado chão 

preto chega, nosso sentimento é de gratidão. Essa estrada 
que eu cito ainda não foi inaugurada. Mas antes dela, em 
um  tunic°  dia, a comunidade de Sitio Novo recebeu das mãos 
do governador e do deputado estadual  litho  da terra, uma 
escola municipal.  tints  praça, urna quadra de esportes. ruas 
bloqueteadas. e o melhor, a antiga unidade de saúde se trans-
formou em um hospital de verdade, com direito a salas e 
exames e procedimentos cirúrgicos. 

Poderia dizer que são apenas mais algumas obras, mas 
para  urn  município  corn  menos de 12 mil habitantes, ent que 
a maioria da população vive da agricultura familiar e de pro-
gramas de transferência de renda, significa  meant  São 
ancas estudando em ambiente acolhedor e coition:iv-el, o  
cane  facilita a aprendizagem. São familiar, que ndo mais pre-
cisarão molhar a rua para suportar a poeira. que agora  tent 
maim  um espaço para praticar atividades fisicas c encontrar 
os amigos. e o principal, que não vão mais precisar percor-
rer 20 a 30 quilômetros em busca de atendimento bAsteo 
pois agora podem ser atendidos perto de CeSa. 

É sobre isso, sobre ter representatividade e as anear em 
dignidade. 

ka)ia Pacheco 

Sobre 'o poder da 
representatividade 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃOELEIRONICO NE 029:202" - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeittra  Mink-Spat  de Antarante  co  Maranttán/MA. som sede  ea  
Av. DepiSsen  La  Rocxxie, 1229. Centro. CEP. 65023-000 - Amarente do 
Meranhen/MA, atraves do  sett Preemie,  Municipal inetiteido  pole  Portada 
e. 234,2021 -  GAP  de 02 de  street,  de 2021, torna núblice guy corn  ease 
ea  Lei Federal  re  10.520/2002, regulamentado  pale  Decreto Mun:cipal 
2021, Lei Complementar n" 123/2006, regulamentado polo  Domain  M  
oat  n101 62C71 o dereeis normas atieentes 8 espécie, real ieara às 09,00hs  
(nose  horas) do dia 10 de Agosto de 2021. a lie:Hegel:, na modalidade 
PREGÃO, na 'mina FLETRONICA, do tipo Menor Preço, por Item. obelean-
so a contratação de ernoresa especaezata para prestaçâo dos sera cos 
no locação 1, veicule para o transporte escolar do Municlpin 'te Ar icrente 
ao Murando visandc o atendimerito das necessidades da Secretaiia 
Municipal de Educação. Este Edita) e. seu, anexas estão tu diepo,itere dos 
mteressachis no endereço supra, de 2.  a fie feira. -to horerio  des  08,0eits  
Milo  Soros) eis 13- 00es  Maze  tetras).  eerie  poderão ser runeulladoe 
gratuitamente ou obtidas por meio  MOM  pele  internee  atmviei do  floe.)  
encleago eletrônico no  see:  ettpsehttp://amamntarra.goebr  ou no  site  
ee PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS httpssetevvvereidaldeeemprits 
oublicas.corn.be  Fsdarecimentos adicionais, no mesmo endemço. Ama-
'ante do Marannão MA), 29 de julho de 202'. Cleeio Cardoso Pineeeo • 
Preeeeire Municipal. 

AVISO  OE  LICITAÇÃO 

PREGÃO LLel RON ICO  re  930,2021 POR ALOE1 COMPRAS PUBLI- 
CAS - Preleitura Meek/Mel Amaraters fie Mararthen/MA,  emit settle  
As.  Deputed° La Rome..  1229 Centro. CEP 65e2e-000 - Antarante et, 
MaranhAMMA.  agaves done,;  Pregoeiro Municipal, institelde pela Porteria  
re:  234,2021 -  GAP  de 02 de marçie de 2021. torna  Wilke gee, corn ease 
ea  Lei Federal n' 10.52C/2002. regulamentado peito  Deceits, Mum deal  ir1te 
2021,  at 'Situ  Lute' 8.666 regulamentedo pelo Oecretn  Mundt,.  :119,  
2021.1 ei Complementar o' 173/2006,regulamentade polo  freemen tie nee-
anis' 017/2021 dertais normas atieentes a especie, real ieera as Oe riehs  
(none home  do d,a 11 de Agosto  en  2021, a  keener°  se rnodalie ode 
PREGAO. na  farina ELEIRONICA. do  spa  Menor Preço ao'  tern',  onjetivan-
ou Registro  cis  Preços para eventual prestação dos sereiços de derietiea-
eest, ciesinsei zaçA0. desinfecção, desratização e Igmeea das c;e.s, 
ets439eigua  curio  fornecimento de ,,,mo de oroo, todos es  ins  un 
niateriais equparnentos necesserios a serernt executedvn nus eredios 
eriblicrie de An rarante do Maraneào - MA. Este Edital e  sass  anexos  ester,  
h disposição dos imeressados  en  eedereco supra. de 2 e (oie) ro 
horário das 08.00hs mito horas) es 1300hs (treze horas), urde preliireo 
ser consultados gratuitamente  Oil  obtidos por  meet  digital pela  internee  
através do nosso endereço eletrônico no  site:  Mips :veep 4/ 
arnaranteolagov.br  reuno  site  de PORTAL DE COMPRAS PI IBLICAS 
tpseNrweeportaldecompraspublicas.com.br, Esclarecimentos adiconais. 
no reesmo endereço. Amarante do  Marmite°  iMA). 29 de Jul,No de 2021. 
ClebioCamoso Pinheire Pr egoeir 0 Municipal 

AVISO  OE  UCITAÇÃO 

PREGÃO ELE  IRONIC()  N'1.1311.2021- PORIAL  OE  COMPRAS PUBLI- 
CAS - Preleitura Municipal de Arnarante Mere,e,),,MA. so,e,, 
As. Depetado  La Roane.  1229, Centro. CEP: 6552a-ten  - Aniarante rio 
Mara-Milo/MA. atraves do seu Pregoeiro Municipal. institeiee pela  Pertain  
r' 2342021 -  GAP  de 02 de  merge  de 2021. tome iMblice  goo  rem  ease  
na Lei Federal n 10.520/2002, reetiantentactu pelo Decreto itiwal 018, 
2021.  art  'Orla Leio' 8.666 regulamentado pelo  Decree,  Muneipal e19,  
2021. t eiComplementer o' 173/7006.re gulementedo pelo Decreto Menid-
net n" 017/2021 e demais normas atieentes h especie real ieará ás  it -mete 
Move floras) do da 11 de Agosto de 2071. a licilação na modalleade 
PREGÃO, na turma ELE  IRONIC&  do tipo Menor Preço por  Ilene  objetivan-
So Regtstro  dc  Preços para eventual aquisição de Meteis, Fletrodomeste  
cos  e Eletrônicos, para atender as °geese:daces das Secretaries Menici-
pais de  Ammar  te do Maranhão - MA. Este Edital e  setts arteries  este to a 
disposigeo dos interessados ne endereço supra.  tie  2" a 6'  tee,  ri, 
horário das 0000115 (Mto tetras) ás 13.00hs (traon  home).  ,,"de poleelo 
ser consulted's gratuitarente ou  reticles pro  moa pata  internee  
atraves de nosso endereço eletrônico ri,  site: 'tepee-Mime 
ammante.magov.br  sano  site  de PORTAL DE COMPRAS PUBUe AS hi-
tosliwweeportaldecompraspublicas.corebe Fsciarecimentes adicenais, 
no mesa. endereço. Amarante do Marauh5o I MA I 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pir  he  iro Pregoeiro Muricipal 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELE TRONICO N' 032/2021- PON-1AL ue COMPRAS PUBLI-
CAS - Preteitura Municipal de Amarante do Maraniteoi MA.  corn  sede  ea  
As. Depute*,  La  Rocque, 1229, Centro. CEP 65923-000 - Arnaranle 
Maraehao/MA, atrases  Its  seu Pregoeiro Municipal. rnsalaitis pe4a  Poi-facia 
re  234.2021  -GAP  de 02 de março de 2021. torna que,  ere- 'noon  
na Lei Federal 10.520/2002, regulamentado pelo  Decree) le  um  repel  aro, 
2021,  art. 'Site  Lei 00  8.666 regulamentado pelo  Demote  Muneipel 119,  
2021, Lei  Con-  plerneeter  it-  12312006 regulanertado  pelt,  Ormelo Munici-
pal  re  017/2021 odemnuaio nornies atinentee A especie.  retell, re  es 09:0n1 
Move  hems)  As dia 16 de_ Agosto de 7021, a licitação na  ;nodal  idade 
PREGÃO. 'se forma ELETRONICA. do tipo Menor Preço SO,Itere, obi:creme-
do Reg:stro de Preços para eventual prestação de serviço de lavegein do 
carro (lava ieto) compreendendo limpeza geral rem torta mão de Mira 
necesseria, equipamentos e insumos pare a perftita higriniesiçee ris 
VGICIJOS de peque,  pone.  veiculo de  /redo  perte veiculo In de-aerie 
erode,  veicules tem carnieheo.  °equines  pesadas e  'mimic-fetes  tro 
cipiu de Anse arria do  Martini-Me - MA.  hate  Edital e  sees  ariexee iseteu a 
disooseeio dos interessados na endereço supra In 2" a 61  lee, Ile  
horerio das 08:006s (oito horas) As 131/Ms  (trees,  tiaras), cede poemeri 
ser consultarlos gratudamente ou oblidos pos  nee MOW  pela  internee  
atraves do nosso eedereço Metre:Mica no  site-  Mips  e http 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS hi- 
los Eselarerimentos adieormis. 
, mesmo endereço. Amarante do  Maranhao WA).  29 de Are* de 2021-
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Murirepal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO E  LET  RONICO N' 033/2021 - PORI-AL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Murreipal de Arearante do Ma'ai;hãotMA  coon  sede na 
Av.  Deputed] La  Rocque, 1229, Centro, CEP-  65923-000 - Amarante do 
Maranhão MA, aleaves do seu Pregoeiro Municipal, inst elide  petit  Portaria  
re'  234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, tome público que, sne, base 
,tal  or  Federal  it"  10.520/2002, regulamentado pele Deerero Municipal C18/ 
2021.  art.  15 da Lei r' 8.600 remiantentarto polo Deereto Muoicipal 019/ 
2021, Lei Conelernentar n' 123/2006.regelarrei  aerie  pelo Deciato  Mr aerie 
pal  ee 017002" e decais norreas atinentes á cep:tier°. realizare As 00:00es 
(nove horas) do dia 17 de Agosto de 2021, a licitação mIa modalidade 
PREGÃO. na forma E  LE  TRÔNICA. de tiro Menor  Preen  por  lien,  oleolivan-
do Regisno de Precos pare evenrual aquisição de trateeas eSpOrtVoS 
para atender as necassidáries das Secretaries Municipais de  Amirante  
do Marsrhen MA. Este Edilal e seus deseats est50 à dsposição dos 
interessados no endereço supra, de 2° a 6' teira, no horário  dab  08,0011s  
Mtn  horas) As 13:000 treze  herein,  onde poderão ser consultados 
gratuitamente Ou obtiens por moo digital  pieta  intemet atreves do  nowt  
enriereço eletrenieo no  site, taros  r  hilperernareme.magoveir ou no  site 
du  PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS lillps/hvieveportaldecornpras 
poblicas.corneee Esc-term:Mimeos We:elites. no  stases"  encareça. Area-
ranto do Meranhao (MA). 29 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pioneiro 
PregoemMonicipal 

AVISO DE IJCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 0.34e202" - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Morscipal de Amerante do Maranhão/MA, com sede na 
Av. Depulado  La Romans,  1229, Centro, CEP. 65923-000 -  Ammar*,  do 
Maranhão MA. ;graves do seu Pregoeiro Municipal insteuido pela Portaria 
n' 2340021 -  GAP  de 02 de rearço de 7021 torna público que, Com bete 
na Lei Federal ri* 10.52012002. regulamentado pela Decreto Municipal 018/ 
2021. Lei Complemerdar n' 1212006, regilanentado teto Decreto Marrou.  
pal 0172021 e demais normas sonantes o espécie, realieare As 09.r10es 
Move horas) do Ma 18 de Agosto de 2021, a licitação ria modalidece 
PREGAO, "alumia ELETRÔNICA, rio  eve Metier  Preço.  ors-  Item oblet  ven-
d°  a contrataçOo de  empress  especializada para aquisçeo de equipa-
'tentas e mateeal permanente para unioades besicas de saúde 80/ (um) 
vefsole de passeio  earn Mender  ae necessidades da Secrotarin  Mortice 
paid,  Saude de Antarante do Maranhão - MA. Este  Edits,  e seus anexos 
estão á cis...lets, dos interessados no endereço supra de e a 3.  feira,  
Ito  horárin das Oe.00hs bibe  bores)  ás 1300hs  (haze Smash,  onde pode-
rão ser ressaltados gratuitamente obeclos por meio digital pela  internee  
através do nos. endereço  Menefee°  no  site:  heps.  /Mee:  // 
antarante.ma.gooto nu no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  he  
tpareeim reporteldecomprespublieas,correbe esdarecmentos adicionais, 
110  mewls,  enderetee Arearanie do Maranhão (MA). 29  (hi Mho  de 2021.  
Glebe  Ca-doss  Pieheirt, - Pregoeiro  Mr  itecipal. 

AVISO  OE  IJCITAÇÃO 

PREGAO El rtPUNicoN' 035/202,  - PORTAI  or  COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Mtireeipal der Aniarante do MaranhátilIVA,  corn  sede na 

Deputado  La  Recque, 1229, Centro. CEP: 65923-003 - Arearante do 
Maranhao :MA. atreves dessa Pregoeiro  Weeder* insetted°  pela Portaria 
n° 21412021 -  Gee,  de 02 ele março de 2021.  !erne  público que. Com  Cage  
na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018,  
2021. are, 15 de L ei n' 8.660 regulamentado pelo Decreto Municipal 0191 
2/121 Lei Complem  miler re  121201)6, regulamentado pelo Decreto Munme  
pat 017/2021  e dormis mantas atinentes à espécie, realizara às 0900es 
move horasi do cia 19 os Agosto de 2021, a licitação nu modalidade 
PREGÃO, na terra ti LE I RONICA, do tipo  Mena  Preço por Item, oteetivan-
do Regiseo de Preços para eventual aquisken de  minus,  pare veleulos  
!eves  e pesados pare atender  us  riteeseidades das Secretaries Mueici-
pais de .Arearar  le  do Maranheo - MA. Este Edtal e  setts  anexos estao 
disposição dos intereseados no endereço supra. de 2' a 6.  tam,  no 
horário das 08,006s (oito  hems)  is '300es (1(eze horas), onde poderão 
ser consultados grateitareente ou obtidos per °lei° digital pela  internee  
através do nosso endereeo eletrônico no sim: htlps://httpee 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DF COMPRAS PUBLICAS Itt-
tpseenerosportaldecompraspuelieas.rom.no  Eselareementos adidretais 
no mesmo endereco. Ainaeinte do  Maranhao  MA). 29 de Julhodvi 202'.  
Glebe  Carduso Pinheiro Feed:mire Municipal 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃOELETRONICO 036/202,  .PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura  Mon-repel  do Amarante do Maranhão/MA,  corn  sede na 
A,. Deputado  La Rompers,  1229, Centro, CEP: 65073-000 - Amerante do 
Maranhao/MA, atmves do seu Pregoeiro Municipal, instruido pela Portaria 

234/2021  GAP  de 02 de  mare..  de 2921. torna público que.  Con^  base 
na Lei Federal  it'  101.0201200e, regulanereacie pele Deceeto Municipal  Olaf  
2021,00. IS da Lei 8.6e6  raga entente*,  pelo Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei Complem  enter  ir 123/2006 regulamentado  pets  Derreto Mun ci-
pal e° 0171202,  e demais no  ones  atinontes 6 espécie, realeare às 09:C0e s  
(noon  horas) do dia 70 de Agosto de 2021 a licitação na modalidade 
PREGÃO, no forra ELETRONICA, do tipo Menor Preço pontuem. ob,etivan-
de Registro de Preços para eventual aquisição de peças e acessórios 
aritoreolivos origineis uu geetenos e  nevus,  para voice.os categorizados 
come leves pesados e maiminas e prestação de serviços de  mallet.,  
eeu  preventive  s corretiva roecarecos, eletecos em gora( caeftrele  tab"  
metes e modelos defindos  nee *Nixes,  pertencentes a  Pieta  de vefrulos 
da Prefeitura leunicipel Lie  Retainer  riquene - MA. Este Edital e  sous  
anexos estão d eisposiçgo dos interessados no endereço supra. de 2. a 
6"  fees,  no  hereto  das 060055  (sites  horas) ás 13:0005 (treze  hems),  
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela  internee  atraves do nosso eetlemço eletrenico no ste. talps:ehttp.-/ 
arnarantemagoete Do  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  M-
ips  eweveeportaldecompraepublicascom.be  Esdarecenentos adieronais,  
on  mesmo  *femme,  Amerente do Mel-weak,  (MA). 29 de julho de 2021. 
Clebio Caidoso Pinheiro - Pregoeiro Muocipal. 
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PM AMARANTE o progresso oo MARA Nieble0 7 

Quinta, 29 de  julho de 2021  FL  (3) W é  
C2-3  

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

Ferneede 
10 

0 ministro de Minas e Ener-
gin.  Homo  Albuquerque.  cotton  
a ationar  oaten+  (281 que 0 pais 
não  corm  fisco  dc  racionamen-
to de energia ou de um apagdo  
deltic°  devido à grave crise 
hidrica. Segundo o ministro, 
desde o ano passado, quando 
se verificou uma redução no 
s olume de chuvas, cr governo 
tem monitorado a situaçeo 
adotado  us  medidas neeessari-
as para garantir o suprimento 
de energia. 

"Ndo vai faltar energia. Es-
tomos adotando medidas des-
de o ano passado, quando oh-
servamos tine as alluhcias nas 
principais bielas hidrogreficae 
estas  am Inuit°  harsas c depois 
quando teritunou o período  

nand°  em rhri t.  yeti  fittstrioS 
que foi a pior crise  coin  es, as-
scz hidrica da hi,deria 8,, pais. 
dos  Wheels  90. 100 anos.  etas  
isso  ado  motiso de preocu-
pação pare ti sociedade-. disse 
hoje o ministro. 

Bento Albuquerque disse ,inc 
a pasta  ton  aleadti  ern con  iun-
to cotn  mitt  oe ato  rice.  
pisemos estaduais, operado; es 
do setor  dc  energia e tambem 
o parlamento.  pain  

para a crise no setor. Se-
gundo  Operetta  Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), riais 
passa pela "pior  citric bidet+, 
gird due&  1930". final de 
junho. o  gin  coto ed toe tima 

-Mcdida  Pros  isOria  IMP'  1.0';  
eol pare  crier  a  Center  a de RC-
gras Excepcionais paro eicslão 
I I idroenergel ice. a Cree. 

Entre as atribuições gru- 
po presidido por por Albuquer-
que. esta determinar a  Ile  raçõee 
na vazão do:  revers  Mono, das 
Uni tIO hidrelétricas do  pa  is. 
envolve  ado net  inieees para  

I  inn  ics, de uso, armazenamento 
e s azia.  Mein  do Ministério  
dc  Minas e Energia, partici-
par;; da chmara OS ministéri-
os via F conortitte da Infrae,-
quint a: da Agi icultura. Pecu-
aria e Ahasteeimento: do Meio 
Ambienic, e do Dcsenvolvi-
niento Regional. 

Albuquerque disse ainda que 
cone as açdes que estão sendo 
adotadas. estai o uso de todas 
as fontes de energias disponí-
veis. como as termelett icas, que  
tent  um custo de acionamento  
limns  caro. Nesta quarta-fora. 
c.  !mist°  participou reinau-
guractio de uma deseae usina'.. 
a I  sine  terrnoel riea 

Artona, cm Campo 
Grande iMS). 

despachar  lochs  os 
recursos  slue (emus  dentro do 
nosso sistema instalado no  pals.  

iureis esperar  die  o final do ano 
quando entra o período úmido  
salmis  utilizar nossa  maid).  que 
e  mint°  diversilicada-. disse. 

Mais cedo. o ministro foi a  

cidade de Corumbá (MS. onde 
s isiion ribeirinhos do Patti:mat 
bet-Wild:Mies do Programa  !lu-
mina  Pantanal. no anibito do 
Pmerama Luz para Todos. 

Na regiao, está sendo imple- 
mentado piograina  dc  ge- 
ração de energia fotovoltaica, 
com armazenamento em bate-
rias. o que possibilita o dispo-
nibilização da energia  e'en-jet'  de 
forma inintcoupta. 

"Eu pude ver, a eticti- 
cia  deem:-  pmerana  en;  aina re-
gião  vomit  é o Pantanal mato-
grossense. mas também a inclu-
são SOCIal que o programa ofe-
fete para as pessoas atendidas 
pelo programa, lesando dignida-
de. cidadaniatame lantbem  pet's-
pedis as nos as em suas s idas". 
afirmou o ministro. 

Serão atendidas 2.090 fanilli-
as,  eon) Casio  total de lt5 127 
milhões. sendo RS 73 inilhões da  
Cigna dc  Desenvolvimento  Ener-
getic°  (CIWI e RS 51 indhões 
da Energisa. companhia  Meal  de 
energia. I. Igincia Brasil) 
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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 A. Deputado  La Roc-
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, torna público que, com 
base na Lei Federal riC 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  le  123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal  re  017 2021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizará As 09:001is (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 
Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estdo à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2 a 6a  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:  htlps://http://amarante.ma.gov.  
hE ou no  site  do PORTAI: DE COMPRAS PUBLICAS https://www, 
portaldecompraspublicas.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° 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, instituído pela Portaria n° 
234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que,  coin  
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, realizara as 09:00hs  (nose  horas) do dia 18 de Agosto de 
2021, a licitação na modalidade PREG.k0, na forma ELETRO-
NICA, do tipo Menor Prego, por Item, objetivando a contratação 
de empresa especializada para aquisição de equipamentos e material 
permanente para unidades básicas de saúde e 01 (um) veiculo de pas-
seio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Amarante do maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6a feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados 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 htlos://wwvv.00r-
taidecompraspublicas.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° 035 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA,  coin  sede na A. Deputado  La Roc-
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  re  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 a' 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal ti 017 2021 e demais normas 
atinentes à espécie. realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 19 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Regis-
tro 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 
disposição dos interessados no endereço supra. de 2' a 6" feira, no  ho-
rant)  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.gov.br  ou no  site  do POR1AL DL 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 ELETR O N° 036 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - refeitura 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 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 o" 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 as 09:00hs (nove horas) do dia 20 de 
Agosto de 2021. a licitação na modalidade PREGAO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preçopor Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição de peças e acessórios automotivos 
originais ou genuínos e novos, para veiculos categorizados como leves, 
pesados e maquinas e prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva mecânicos, elétricos em geral confonne 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 das 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://littp://amarante.ma.gov.  
Jr  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www. 
portaldecomnrasuu  blicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA 

AVISO DE REABERTURA TOMADA DE PREÇOS N°007/2021 
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 Li citação para declaração do resultado da análise dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS N° 007/2021, sob o Regime de Empreitada por prego 
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 141100min — horário local de Bom 
Jardim/MA. No endereço: Av. Jose Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jar-
dim - Maranhão - 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 

AVISO DE ANULAÇÃO. A Comissão Central de Licitação-CCL 
do município de Caxias-MA, toma público para conhecimento dos 
interessados, que por motivo de falhas no processo, esta anulado o 
.PREGAO ELETRÔNICO N" 013/2021, nos termos do  Art.  49 da 
Lei  if'  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 
lidero no  art.  49, § 3°, da Lei 8.666/93, dá-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 
licitatário. Informações adicionais no prédio da Comissão Central de 
Licitação, situada na Praga Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-
-Ma, no  !loran()  das 08h00min oito horas) as 13h00min (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 n" 30/2021 A Prefeitura Municipal de Coclo' 
MA torna publico que realizará licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico  le  30/2021, tipo menor  prey)  por item e maior desconto. 
OBJETO: Registro de Pregos para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção cor- 
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Deputado  La  Rocque, 1229, 
do Maranhao/M.A, através do se 
pela Portaria 234.'2021 -  GAP  
publico que, com base na 
regulamentado pelo Decreto 
Complementar n° 123/2006, 
Municipal  IC  017:2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 18 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÓNICA, 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 (um) veiculo de passeio, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de  Sande  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 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela interne, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
haps: ,http:/rainaranteana.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 

ww.portaldecompra spubli cas.co M.  be Esclareci mentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.  
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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  Indio  digital pela interne!. 
atra-és do nosso endereço eleirônico no site:  
Intps://littp://amitrante.tna.gov.br  ou no -ale do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https: • www.porta Idecompraspub i c as .com.br Esclareci mentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
032/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  'MA.  corn  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do  Maranhao  MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma 
público que, com base na Lei Federal n" 10.520/2002. 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018 2021.  art.  15 da Lei n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 0192021, Lei 
Complementar n' 123;2006. regulamentado pelo Decreto 
Municipal nu 017/2021 e demais normas atinentes 11 espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 16 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Pregos para 

, eventual prestação de serviço de lavagem de carro (lava jato) 

Scompreendendo limpeza geral com toda mão de obra necessária. 
equipamentos e insumos para a perfeita higienização dos veículos de 
pequeno porte, veiculo de médio porte, veiculo de grande porte, 
veículos tipo caminhão, maquinas pesadas e motocicletas do 
Município de  Amirante  do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2a 
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: blips:  ihttp:lamarante.ma.gov.br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https:i i'w w w.portaldecompraspub I icas.co rn.br Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 
de Julho  dc  2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
033/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de 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, instituído 
pela Portaria n" 234/2021 - GA!' de 02  dc  março  dc  2021, tom 
público que,  coin  base na Lei Federal nu 10.520,2002,  

al regulamentado pelo Decreto Municipal 018 2021,  art.  15 da Lei n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019,2021, Lei 
Complementar nu 1232006. regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes A espécie. 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 17 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do 
tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Pregos para 
eventual aquisição de materiais esportivos para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do  Maranhao  
- MA. Este Edital e seus anexos estão il disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2° a 6' feira, no horario das 08:00hs (oito 
horas) as 130ths (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internei, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https:1 Ottp:/•amarante.ma.gov.br  
ou no  site  do PORTAL. DE COMPRAS PUBLICAS  
ht kris  : .•  %VW  w.porta I decomoraspu bli cas.com. 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° 
034/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao.  MA,  coin  sede na Av. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
035/2021 - 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-1MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234,2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma 
público que, com base na Lei Federal 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Compleinentar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 19 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 pneus, para veículos leves e pesados 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 internet, 
através do nosso endereço eletrônico no site: 
lams:   .arnaranteana.gov.br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://v,--ww.portaldecompraspublicas.corn.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° 
036/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA,  corn  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do  Maranhao- MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
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 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal  it"  017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará as 09:0011s (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 Pregos para 
eventual aquisição de peças e acessórios automotivos originais ou 
genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, pesados 
c maquinas e prestação de serviços de manutenção preventiva e 
conetiva mecânicos, elétricos em geral conforme fabricantes e 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei 110  424 de 28 de Março de 2017 
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