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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhao/MA, através do 
seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março 
de 2021, 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 a espécie, realizara 
as 14:00hs (catorze horas) do dia 30 de abril de 2021, a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando 
contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet e 
manutenção da rede para suprir as necessidades das diversas 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 08:00h5 (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 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  
adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhao (MA), 29 de  abril  de 2021. 
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Pre (DOLOR  Municipal de Amarante doRflibliCarlA 
Av Deputado  La  Rocque. 1229. Centro 

CEP: 65923-000 - CNIFJ, 06.157.846,0001-16 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO -  CPL 

E-mail: col  amaranteadouttpok.com  / httos ././httcca 
amarante.ma.00v.br  

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS W 004/2021 A Prefeitura Municipal de Ama-
rante do Maranhao/MA. com sede na Av. Deputado  La  Rocque. 1229, 
Centro - Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente 
de Licitação -  CPL.  instaulda peia Portaria n° 235/2021de 02 de março de 
2021 torna público Sue,  corn  base no Lei Federal n" 8 666/93, Lei Com-
plementar n" 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/ 
2021 e demais normas atinentes espécie, realizará es 08•00hs (oito 
horas) do dia 18 de maio de 2021.00 licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo Menor Preço Global. objetivando contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de limpeza  urbane,  coleta 
de  residues  em geral no Municlpio de Amarante -  Mk  Este Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra. de 20  a 
60 feira, no horário das 08:001's  toile  horas) as 13:001's (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital  
pets  interne', através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:/ 
/amdt.to.nia.dov.Or Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
Amarante do Maranhão/MA, 30 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa 
Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 00512021 A Prefeitura Municipal de Ama-

rant.  do Maranhão/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°23512021 de 02 de março de 
2021, toma público que, com base na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Com-
plernentar n` 123(2006 regulamentado pelo Decreto Municipal ore  017/ 
2021 ademais normas atinentes á especie realizara es 140011s (cator-
ze horas) do dia lede maio de 2021. a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços profissionais espe-
cializados na assistancia técnica ao gerenciamento fiscalização, asses-
soda técnica (cadastramento e acompanhamento de proposta (e con-
trole de obras no âmbito de plataformas gerenciais SIMEC, SICONV E 
S)SMOB, no Municlpio de Amarante - MA, Este Edital e seus anexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 60  feira, no 
horkio das 0000hs (oito horas) es 13:00/is (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internat. 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos -//http:// 
amarante.megov.br  Esclarecimentos adicionais. no mesmo endereço. 
Amarante do Maranhão/MA, 30 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa 
Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Arnarante do Maranhao/MA, com sede na 
An. 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 marg.) de 2021, toma 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 Munid-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará as 09,00hs 
(nove horas) do dia 19 de meio de 2021, a licitação na modalidade  PRE-

GAO,  na fomia ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego. por Item, objetivando 
contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de  
intermit  e manutenção da rede para supnr as necessidades das diversas 
Secretaries Municipais de Arnarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus 
anexos estão ã disposição dos interessados no endereço supra, de 20  a 
60 feira, no horário das 08:00hs  (olio  horas) as 13:001's (treze  hones),  
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela intemet. através do nosso endereço eletrônico no  site:  httes://http:// 
amaranterna.gov   ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps) 
/www.yortaldecomprasoublicas com br/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amaranto do Maranhão (MA), 304e abril de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 -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 Portava 
n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, com base 
na Lei Federal n" 10.520/2002. regulamentado polo Decreto Municipal 018/ 
2021.  art  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021. Lei Complementar 0  123/2006. regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizara as 09001's 
(nove horas) do dia 20 de maio 40 2021, a licitação na modalidade  PRE-

GAO,  no forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
Registro de Preços para eventual aquisição de  gas  e  Ague  mineral de 
interesse da Prefeitura Munidpal de Amarante do  Maranhao  - MA. Este 
Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08 001's (oito horas) es 13,013hs 
(treze  horns),  onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://htto.11amarante.ma.gov.br  00 00  site  do PORTAL DE COMPRASPU-
BLICAShaps://www.00rtaldecomorasoublicas.com.br/Esclarecimentos  
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 de abril 
de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

Festa 19 de abril. Comemo-
ra-se todo dia 19. 

Se você está com algum 
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLU-
CIJO e precise de AJUDA UR-
GENTE, peça esta ajuda a 
Santo Expedito que é o Santo 
dos Negócios que precisam de 
Pronta Solué5o e cuja Invoca. 
cão Nunca é Tardia. 

ORAÇÃO - Meu Santo Ex-
pedito das Causas Justas e 
Urgentes, Socorrei-me nesta 
Hora de Aflição e Desespero, 
intercedei por mim junto ao 
Nosso Senhor JESUS CRIS-
TO! Vós que sois um Santo 
Guerreiro, Vós que sois o San-
to dos Aflitos, Vós que sois o 
Santo dos Desesperados, Vós 
que sois o Santo das Causas 
Urgentes, Protegei-me, Aju-
dai-me, Dai-me Força, Cora-
gem e Serenidade. Atendei  an  
meu pedido: "Fazer o pedido". 
Ajudai-me a superar estas 
Horas Dificeis, protegei-me de 
todos que possam me preju-
dicar, Protegei a Minha Fami-
lia, atendei ao meu pedido 
com urgência. Devolvei-me a 
Paz e a Tranquilidade. Serei 
grato pelo resto da minha 
vida e levarei seu nome a to-
dos que têm fé. Muito Obri-
gado, meu Santo Expedito! 

Rezar um Pai Nosso, uma 
Ave Maria e fazer o Sinal da 
Cruz. 

Em agradecimento, man-
dei publicar e distribui um mi-
lheiro desta oração, para pro-
pagar os beneficios do gran-
de Santo Expedito. Mande 
você também publicar imedi-
atamente  epos  o pedido.  

0 A SANTO 

E EDITO 

4FIi TA 
INIF•IRACIFFCIZ 

SERVIÇOS DE.: 
MONITORAMENTO, 

ALARME, 
C;IFTV 

E CERCA ELI TRICA 

CONFIAVEIS: só NA MURTA 
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2021. Ni aldenilson de Sousa Costa -- Presidew da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO X° 
022/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhao/MA, core sede na Av. 

Deputado  La  Rocque. 1229. Centro_  CFI':  65923-000 -- Amarante 

do  Maranhao  MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituído 

pela Portaria no 234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. toma 

público que.  corn  base na Lei Federal  it)  10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 01812021. Lei 

Complementar n'' 123/2006, regulamentado pelo Deereto 

Municipal n 017 2021 e dernais normas atinentes especit\ 

realizará as 09:00hs (nove floras) do-dia 19 de maio de 202), a • 

licitação ia modalidade PRLGAO. na  fonna [1..F.FitôNICA, do 

tipo Menor Preço, por Item, obietivando (..ontt•atação de empresa 

prestação de serviços de fornecimento de internet 
tençao da rede pala suprir as necessidades tras diversas 

SirLietarias Municipais de Amaranle do  Maranhao  MA. Este Editai 

seus anexos estão à disposição dos interessados ao endeca) 

supra, de 2 a 60  feira, no horário das Og:00hs  (ono  i,oras) 

13:00hs (treze horas). onde oodcrão ser consultados gratuitamente 

ou obtidos por meio digital pela  ink met,  através do nosso endereço 

eletrônico no  site:  Mips:/imp: famaranie.ma.,,ov bt nu no  site  de 

PORTAI. DE 

COMPRASPUBLICASbun8://wv- w.porlaliics.041.12rasPO-':°m.,  
br'Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amatante do  

Maranhao  (MA), 30 de abiil de 2021. C lebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
023/2021 - PORTAL DE: COMPRAS PURI:1(AS - Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. 

Deputado  La  Rocque. 1229. Centro. (1-P: o5923-000  

do Maranhão MA. através do seu rtegoeini Municipal, itistituitlo 

pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02  dc  inarço de 2021. tom) 

público que,  coin  base na Lei Federal o" 10.529/2i162, 
regulameniado pelo Decreto Municipal OIS 2021.  art.  15 da Lei n" 

8.666 regulamentado peio Decreto Municipal G1912021. Lei 

.."omplementar n" 123/2006, regulamentado pelo Decreto 

Municipal a' 017 2021 e demais normas atinentes a esp.icic. 

realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 20 de maio de ()21. 

licitação no modalidade PREGÃO. na  forma ELETRÔNICA. do 

tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro C pai-a 

eventual aquisição de  gas  e água mineral de ,nteiesse 

Municipal de Amarante do Maranhão - MA. Este Edivai es.ens 

anexos estão á disposição dos interessados no endereço sura, de 

2' a 0 feira, no horário das 08:00hs  (ono  heras) ás :012115  frieze  

horas). onde poderão ser consultados gratuitamente por 

meio digital pela internei, através do nosso enderceo  

site:  hups:/  http: /arnarante.ma.itov.br  ou ni  site  dii PORTAL DE 

COMPRASPUBLICAShripv. \A„nortalticifopraAy..ttilii:as.coin. 

briEselareeimentos adicionais, no mesmo endereço. .A.maradte  Jo  

Maranhão (MA), 29 de abril de 2021. Clebio C afdoso ir-tjohe;ï0 

Pregoeiro Municipal 

NOTA: Assinado eletronicamente corfcime  art.  2°. lreiso Ifl, da Lei n° 424 ck- 28 de Março de, 2017 
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SEXTA- FEIRA, 30 - A B - 2021 20  
PREFE1TURA MUNICIPAL - MA 

AVIS() DE LICITAÇ AO PREGA()  FL..  FIRON R20 N 020/2021 

— REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açaireindia, 

por meio do pregoeiro oficiaL torna publjeo..para o conhecimento 

dos interessados, que real izard no dia 13 do Maio de 2021 as 09:00h 

(nove horas) horário de  Brasilia,  licitação para registro de preços, na 

modal idade Pregão Eletrônico  it"  020 . 202 i ,do tipo Menor Preço (por 

item), modo de disputa "aberto e feellado-, cujo  °New  é Registro 

de preços para eventual  emit  mação de pessoa(s) juridica(s) para o 

serviço  dc  confecção  dc  camisetas. tiniforme. leme.Ms, elide outros 

serviços de malharia, de interesse das Sectviarias Municipais de Açai-

landia. Nos termos da Lei n" 111.520 02, Lei n" 123/2006 e ulteriores 

alterações, Decido IV 7.892/2013, Decreto Municipal n" 134/2015, 

Decreto Municipal n" 136,2015, Decreto Municipal a' 155,.2019 

interações. do Decreto Municipal 1'1'149 2020 e -ulteriores al-

toraçi‘es. e subsidiariamente as disposições da Lei 1-1" 8.666/93 e suas 

aticrações posteriores, e demais normas pertinentes a espécie. e as 

exigências estabelecidas neste Edital. A Sessao Pública  sera  realizada 

através do  site  e conduzida pelo PREGOEIRO,  pa  &Ala da COMIS- 

OÃO CENTRAL DE L.ICITAÇ,k0, na sede da Prefeitura Municipal 

de Açailándia, com sede à Av. Santa Luzia, s'n', Parque das Nações.  

Cep  65.930-000, Açailandia-M A. Ocorrendo decretação de feriado 

ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 

na data acima mencionada, o evento  sea  automaticamente transferi-

do para o primeiro dia Otíl subsequente, independentemente de nova 

comunicação. Comissão Central de Licitação — ('CL Açailandia/MA, 

25  dc  Abril de 2021.  Frederik°  Augusto Carvalho Itolanda Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELFTRONK.:.0 N° 021/2021 --

REGISTRO DE PREÇOS A  Pre  feitura Municipal de Açaikindia, por 

meio do pregoeiro oficial, torna público, para o conhecimento dos inte-

ressados, que realizará no dia 13 de Maio de 2021 as 09:00h (nove ho-

ras) horário de  Brasilia,  licitação para registro de preços, na modalidade 

Pregão Eletrônico ri" 021/2021, do tipo Nlenor Preço (por item), modo de 

disputa "aberto e fechado-, cujo objeto é o Registro de Preços para even-

tual contratação de pessoa(s) jurídica(s).  pant  Mrnecimento de utensílios 

e insumos diversos destinados ao Frigorífico Municipal de Agailiindia, 

nos termos da Lei n° 10.520/02. Lei  it"  123 206 e ulteriores alterações. 

Decreto 7.892/2013, Decreto Municipal 1342015, Decreto Muni- 

apic ipaln" 136,2015, Decreta Municipal n-  1.7,5/2019 ulteriores alterações. 

do Decreto Municipal n"149/2020 e 111N:rain:is alterações, e subsidiaria- 

mente as disposições da Lei 8.666..93 e suas alterações posteriores, e 

demais normas pertinentes à especie, e as exigencias estabelecidas neste 

Edital. A Sessão Pública  sera  realizada atras es do  site  www.portaldecom- 

praspublicas e conduzida pela PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO 

CENTRAL DE LICITA(;"AO, tia sede da Prefeitura Municipal de Acrui- 

landia, com sede à Av. Santa Luzia, s i. Parque das Nações. CEP 

65,930-000, Açailandia - MA. Açailandia.'MA, 28 de Abril de 2021. 

Denilson Odilon Fonseca Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE A 

MARA N 0 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA. DE PREÇOS NI5  004/2021 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão MA,  corn  sede 

na Av. Deputado  La  Roeque, 1220, Ccutiv — Amarante do  Maranhao/  

MA, através da Comissão Permanente de Licitação -  CPL.  instituía 

pela Portaria n 235/2021 de 02 de março de 2021, torna público 

que,  corn  base na Lei Federal n" 8.66693, Lei Complementar  ii  

123/2006 regulamentado peto Decreto Municipal  if  017. 2021 e demais 

normas atinentes à especie„ realizara as 08100hs (oito horas) do dia 18 

de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,  

D.O. PUBLICAÇÕES DE TER(' 
assamsagassgwastg 

do  tipo Preço Global, objetivando contrata ião de empresa es)- - 

lizada para prestação de serviços de limpeza tuba 

geral no Municipio de Amarante - MA. Este Ediviwzy 

disposição dos interessados no endereço supra, dRabititairi ir,„ffriz 
das 08:00hs  (oil()  horasi as 13i0Ohs  (true  horas). onde podera 

saltados gratuitamente obtidos por meio pela interne 

uosso endereço eletrúnico no  site:  h i -//h iTatuaran  ir ou 

no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBI ICAShttps::, rv.portal-

decompraspublicas,com.br/Esclarecimentos  adicionais, no mesmo 

endereço. Amarante do Maranhão/M A, 30 de abril de 2021. Valdenilson 

de Sousa Costa -- Presidente da  CPT..  

AVISO DE LICTL‘CÃO TOMAI)A  DIE  PREÇOS N' 005,,2021 

A  ['retell=  Municipal de Amarante do Maranlido/M A.  corn  sede 

na As. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro— Amarante do Maranhão .MA. 

atraves da Comissão Permanente de Licitação  ('PL,  instituida pela Pona-

ria  tic  235,2021 de 02 de março de 2021, torna público que,  cam  base na 

Lei Federal n" 8.66693, Lei Complementar  if  123/2006 regulamentado 

pelo Decreto Municipal n' 0E7'2021 e demais normas atinentes à espécie.  

read-rani às 14:00lis tcatorze  horns)  do dia 18 de maio de 2021, a licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, ob-

jetivando contratação de empresa especializada para prestação de smiços 

profissionais especializados na assistência técnica ao gerenciamento fiscali-

zação, assessoria tecuica fcadastrmuento e acompanhamento de proposta c 

controle de obras no ambulo de plataformas "erenciais SIMEC. SK'ONv E 

SISMOB, no Municipio de Amarante - MA. Este Edna] e seus anexos 

estão á disposição dos interessados no endereço supra, de 20  a 6' teini, no  

tun-anti  das 08:00lis (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão 

ser constatados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 

através do nosso endereço eletrõnico no  site:  https://http://amarante. 

ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASIMps„,i1 

www.portaldecompraspublicas.com.br/E,sclarecimentos  adicionais, 

no mesmo endereço. Amarante do MaranhayMA, 30 de abril de 2021. 

Valdemlson de Sousa Costa — Presidente da 1/P1.,. 

,AVISO DE LICITAC,ÃO PREG7W ELETRÔNICO N° 022/2021 

- PORI:AL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão,' MA  corn  sede na :V. Deputado 1,a Rocque, 

1229, Centro. CLP: 65923-000 —  Amirante  do Maranhão ;MA, alra \ es 

do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n" 234/2021 - 

de 02 de março de 2021, toma público que,  coin  base na Lei Federal 

n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018 2021, Lei 

Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-

pal n' 01. 712021 e demais normas atinentes à espécie, realizará 

09:00hs (nove horasi do dia 19 de maio de 2021, a licitação ia  nut-

dal idad e PREGAO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Pre-

go, por Item, objetivando contratação de empresa para prestação de 

serviços de fornecimento de internei e manutenção da  redo  para suprir 

as necessidades das  di  versas Secretarias Municipais de  Amirante  do 

Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição,los in-

teressados no endereço supra. de 2" a 6" feira, no hot/trio das 08:001is 
oito horas) as 13:00bs ttreze horas), onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou  (kudos  por meio digital pela internet. através do 

nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://ainarante.ma.gov. 

br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www. 

portaldecompraspublicas,com.briTsclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (i\1A). 30 de abril de 2021. 

lebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maianhiio/NIA. com  sede na Deputado  La  Rocque. 
1229, Centro. CEP 05923-000 — Amarante do Maranhão MA,  aim%  és 
do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria  if  234 2021 

RANTE DO  
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PREEEITU RA MUNICIPAL DE AÇAI DIA - MA  

AV ISO  DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" 020/2021 

- REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de A çailándia, 

por meio do pregoeiro oficial, torna público, para o conhecimento 

dos interessados, que realizara no dia 1$ de Maio de 2021 as 09:00h 

(nove horas) horário de  Brasilia,  licitação para registro  dc  preços, na 

modal idade Pregão Eletrônico n" 020.202 I , do tipo Menor Preço (por 

modo  dc  disputa "aberto e fechado", cujo objeto é Registro 

de pregos para eventual contratação de pessoa(s) juridicins) para o 

serv iço de confecção de camisetas. uni  names,  lençois, entre outros 

serviços de malharia, de interesse das Secretarias Municipais de Açai-

landia. Nos termos da Lei n' 10.520.02, Lei n" 123/2006 e ulteriores 

alterações, Decreto N" 7.892/2013, Decreto Municipal n" 134:2015, 

Decreto Municipal n° 136,2015, Decreto Municipal n" 155.2019 ul-

teriores alterações, do Decreto Municipal n"149/2020 e ulteriores al-

terações. e subsidiariamente as disposições da Lei  if  8.666/93 e suas 

alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie. e as 

exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública  sera  realizada 

através do  site  e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMIS-

SÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal  

dc  Açailandia,  corn  sede à Av. Santa Luzia, s . n", Parque das Nações,  

Cep  65.930-000, Açailandia-MA. Ocorrendo decretação de feriado 

ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 

na data acima mencionada, o evento  sera  automaticamente transferi-

do para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 

comunicação. Comissão Central de Licitação CCL Açailândia/MA, 

28 de Abril de 2021.  Frederik°  Augusto Carvalhollolanda Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO El ITRÔNICO N" 021/2021 - 

REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açailandia, por  

ludo  do pregoeiro oficial, toma público, para o conhecimento dos inte-

ressados. que realizara no dia 13 de Maio de 2021 as 09:00h (nos e ho-

ras) horário de  Brasilia,  licitação para reuistro de preços, na modalidade 

Pregão Eletrônico n" 021/2021, do tipo Menor Preço (por item), modo de 

disputa "aberto e fechado". cujo objeto o Registro de Preços para even-

tual contratação de pessoa(s) jurídica(s).  pant  fornecimento de utensilios 

e insumos diversos destinados ao Frigorífico Municipal de Açailandia, 

nos termos da lei n" 10.520/02. Lei n° 123 2006 e ulteriores alterações, 

Decreto N" 7.892/2013. Decreto Municipal n' 134 . 2015, Decreto Muni-

cipal n" 136,2015, Decreto Municipal n" 155/2019 ulteriores alterações. 

do Decreto Municipal n"I49/2020 e ulteriores alterações, e subsidiaria-

mente as disposições da Lei n'' 8.666 93 e suas alterações posteriores, e 

demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste 

Edital. A Sessão Pública  sera  realizada atraves do  site  www.portaldecom- 

praspublicas e conduzida pela PREGOEIRO, na sala da ("OMISSÃO 

CENTRAL DE 1...ICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açai- 

landia, com sede a Av. Santa Luzia. s n. Parque das Nações. CEP 

65.930-000, Açailandia - MA. Acailandia. MA, 28 de Abril de 2021. 

Denilson Odilon Fonseca Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE :AMARANTE DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA,  corn  sede 

na Av. Deputado  la  Rocque, 1229. Centro- Amarante do  Maranhao;  

MA, através da Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  instituída  

pea  Portaria n° 235 2021 de 02 de março de 2021, torna público 

que,  corn  base na Lei Federal n" 8.666,93, Lei Complementar n° 

123,201)6 regulamentado pelo  Deere()  Municipal  if  017:2021 e demais 

normas atinentes à espécie, realizara as 08:00hs (oito horas) do dia 18 

de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,  

do tipo Menor Preço Global, objetivando contratação de empresa especia-

lizada para prestação de serviços de limpeza urbaftlik00,44Asitonya 

geral no Município de Amarante - MA. Este EdANI 

disposição dos interessados no endereço supra, ittg lif 
ca: 

das 08:00hs (oito horasi as 13:00hs (treze horas), ork e  ()or  

sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  intern  

nosso endereço eletrônico no  site:  h i.,. 1 Amarant 
no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBEICAShttps://www,portal-

decompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais. no mesmo 

endereço. Amarante do Maranhão/MA, 30 de abril de 2021. Valdenilson 

de Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS V' 005/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA,  corn  sede 

na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro -.- Amarame do  Maranhao  MA, 

através da Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  instituída pela Porta-

ria n 2352021 de 02 de março de 2021. torna público que, com base na 

Lei Federal n" 8.666'93, Lei  Complemental.  n' 123/2006 regulamentado 

pelo Decreto Municipal  if  017/2021 e demais normas atinentes A espécie, 

realizará As 14:00hs (catorze horas) do dia 18 de maio de 2021, a licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Erma Global, ob-

jetivando contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

profissionais especializados na assistência técnica ao gereneiamento fiscali-

zação, assessoria técnica (cadastramento e acompanhamento de proposta) e 

controle de obras no  ambit°  de plataformas gereneiais SIMEC, S1CONV E 

SISMOB, no Município de Amai-ante - 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 consultadas gratuitamente ou obtidos por meio digital pela interne, 

através do nosso endereço eletrônico no  site:  httpis://http://amarante. 
ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps:// 

www.purtaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, 

no mesmo endereço. Amarante do Maranhao/MA, 30 de abril de 2021. 

Valdenilson de Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amai ante do Maranhao/MA,  coin  sede na As Deputado 1,a Rocque, 

1229, Centro. CLP: 65923-000 - Amarante do Maranhão MA, através 

do seu Pregociro Municipal, instituído pela Portaria n" 234/2021 - ti,kP 

de 02 de março de 2021, toma público que,  corn  base na Lei Federal 

n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 0182021, Lei 

Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-

pal n 017,2021 e demais normas atinentes à espécie, realizara as 

09:00hs (nove  !roust  do dia 19 de maio de 2021, a licitação na mo-

dalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Pre-

ço, por Item, objetivando contratação de empresa para prestação de 

serviços de fornecimento de internei e manutenção da rede para suprir 

as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Amarante do 

Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos in-

teressados 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 interne, através do 

nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.truvç  
hi  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www, 
purtaldecotnpraspublicas.com.br/Fsclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 30 de abril de 2021. 

Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 
- 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 - 
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