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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
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CEP: 65923-000 CNPJ: 06.157.846/0001-16 
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  - NI;  FL (s) ° 
Rúh- 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 016/2021 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, através do seu 
Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n" 234/2021  GAP  de 02 de março de 
2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado 
pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo 
Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo 
Decreto Municipal n` 017/2021 e demais normas atinentes ã espécie, realizará às 
09:00hs (nove horas) do dia 14 de maio de 2021, a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de concreto, bloquete e meio fio 
de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e 
seus anexos estão ã.  disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6a 
feira, no horário das 08.00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante,ma.gov.br   ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS https://wvvw.portaldecompraspublicas.com.br/ 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 

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

Pregoeiro Municipal 
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PM DE AMARA NTE 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro 

CEP: 65923-000 - CNPJ' 06.157 846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -  CPL 
E-mail:  cpl_amarante@outlook.com  / https://http:// 

amarante.ma.gov_br 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N' 001/2021A Preferlu-
ra Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque. 1229 Centro - Amarante do Maranhão/MA. atraves da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  instituída pela Portaria n' 235/2021 de 02 
de  merge  de 2021, torna público que, com base na Lei Federal  or  8.6661 
93. Lei Comoiementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto  Mon - cal 
n 017/2021 e demais normas atinentes á espécie. realizará As 080010 
(oito horas) do Ma 05 de maio de 2021. a licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS 001,00 Menor Preço Global, objetivando aContrateçaL de 
emoresa Dam Prestação de Serviços de Consultora em Centrar' Intemo 
vara a Prefeitura Municipal de Amamenta do MarannãoiMA. Este  Eat.  e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra. de 
2 a 0. feira do horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs itreze liv- 
ras, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital oela internat, através do nosso endereço eletrônico no  site.  Mtgs.! 
.inllp_Jarnerante.rnagov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo encie-
reço Amarante do Marenhao/MA, 19 de abril de 2021 Valdenilsoe de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N' 002/2021 A Prefeil  
re  Municipal de Amamente do Maranhao/MA,  corn  sede na Av Deputado  La  
Pecava 1229. Centro - Amarante do Maranhão/MA. através da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria n' 235/2021 0e02 
de março de 2021 tome público que, com base na Lei Federal  or  86601 
93, Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n' 01712021 e demais normas atinentes á espécie. realizare 6514 0055 
(catorze  horns)  do  die  05 de maio de 2021, a licitação mia modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Prego Global. objetivando  Conti  ata-
pão de emorese pare Prestação de Serviços Técnicos Especializados  ern  
coesertena e Assessoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. e no 
Elaboraçâo. Revisão e Adequação das Leis Orgamentanas ode Planeja-
-lento e Execução Orçamentária do Poder Executivo Municipal Este  Ed  te 
e  sees  anexos estão á disposição dos interessados no endereço 
de 2" a 6°  te 'e no horario das 08-0055  toile bores)  as 13001,0 ltreze 
floras), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela internet,  shaves  do nosso endereço eletrônico no  site  121 
.118eSermeomte..ina epv.br  Esclarecimentos adicionais, no inas-lo cede-
reço Arrarante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. Vaidenitscin de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

111 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 A ti-are-lu- 

ra Municipa: rie Amarante do Maranhão/MA. com sede na A, Deoutadu  La  
poeeee. 1220 Centro - Amarante do Maranhão/MA, através da Cort1,550 
Permanente de Lmitaçao -  CPL,  instituida pela Portaria n' 23512021 de e2 
de rearço de 2021. torna público que,  corn  base na  Let  Federa: n" 8 h66 
93.  Le,  Compiernentar n' 123/2006 regulamentado pelo Decreto Muairipal 
n.  0172021 e demais normas atinentes A espécie, realizara as 08•00hs 
ioito horas) do dia 06 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS do tipo Menor Preço Global. objetivando Contratação de 
Esc rito/ia de Advocacia para prestação de serviços técnico juridice na  
area  de contencioso judicial que não se enquadre pela sua natureza vos 
trabalhos rotineiramente prestados pelo coroo permanente do Munii:inin 
Este  Edits?  e  sails  anexos estgo a disposição dos interessados  nn  ande-
moo supra.  'le  2" a 6° feira, no horário das 08- 00hs  (olio  horas! as 
13 00hs i treze noras). onde poderão ser consultados gratuitainente ou 
obtidos por ineio digital pela internet através do nosso endereço eleiesmi-
co no  site  httes.//_Up://arnarante.maeov.br  Esclarecimentos adicionnin. 
no claSnlo endereço Amarante do Maranhão/MA. 19 de abril de 2021. 
Vaidenilson no Sousa Costa - Presidente da  CPL  

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 A Prefeitura Municoal 
de Arco-oito  nn  Maranhão/MA,  corn  sede na Av Deoutado  La  Rocque 
1229 Centro Amarante do Maranhao/MA, através de Comissão Perma-
nelie ime Li,,itacão -  CPL,  instituida pela Portaria n: 235/2021 de 02 de 
maiço de 2021, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o 
disposto no  art.  21 da Lei 11.947/2009, na Resolução CDIENDE n°25,2013 
e Resolução n°4/2015. torna público a CHAMADA PUBLICA para  amp..  
siçeo de géneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações, para atender os alunos da rede 
nub/ca do Município de Amarante do Maranhao/MA. Os Grupos Formais/  
Infer-Iv-leis e Fornecedores Individuais deverão apresentar a documenta-
pão oara habilitação ao Projeto de Venda do dia 19/04/2021 até o d. a 10/ 
05(2021 das 0800 As 13130 hrs no Setor de Lictagaes de Prefeitura 
Municipal de Arnarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos  holds  

disoosiçao dos interessados no endereço supra, de 2°  a 6°  feira  iv  
horano das 08 00hs (oito horas) es 13,00hs (treze nomasi onde coCecio 
sei consuitados gratuitamente ou obtidos por meio digital  Pete  ntei eet.  
Reaves  do nosso endereço eletrônico no  site.  t jlipe .1  Mee ii  
orna_r_aute_reeeev_OLEsclarecimentos adicionais, no mesmo endereço  Area-
rat  ite do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021 Valdenilson de Sousa Costa 
- Pi esidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 009/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amaranto do 
Maraneao,iMA.  Corn  sede na Av. Deputado  La  Rocoue. 1229, Centro CEP: 
65923-000 -  Amirante  do Maranhao/MA. atraves do seu  Preece., Mimi. 
opal,  institu  lop  peia Portana 234/2021  -GAP  de 02 de inarço de 2021 
torna que,  con,  base na Lei Federal n' 10 520/2002 regiliamem  a- 
do  pelo Decreto Muricioal 018/2021,  art  15 da Lei n' 8.666 regolarnereado 
pelo Decreto Municipal 019,2021. Lei Complementar 123:2000,  rove.  
meetado oelo Decreto Municipal n" 017/2021 e demais normas atinentes 4 
osoecie. reni,zare as 09:00hs (nove horas) do  die  30 de abri! de 2021 a 
licitação na modalidacio PREGAO, na forma ELETRONICA do tipo  Mee,  
Preço, ror Item objetivando Registro de Preços pare eventual aquisição 
de inedicamenios, material hospitalar e corretatos de interessa da Sec,-
tar :a Mur.icipat de Saude. Este Edital e seus anexos estão á disoosição 
mios interessanos no endereço supra, de 2" a 6" feira. no horárip dos 

UOns loito iioies) As 13:00hs (treze  bores),  Onde poderão ser  con  si  
Milos  gratuitaPiente ou obtidos por meio digital pela internat, através do 
-ronco ergereço eletrônico no  site:  httool/htipeemarantetna.g.exer ou 
no site  do PORTAL DE COMPRASPUBL  IC  AS111101( 
wWW.portaldeco ublicas.com.brIEsclarecirnentos adicienais no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de março de 2021 
C;ebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 010/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Arnarante do 
MeraeheolMA com sede na Av. Deputado  La  Rocque 1229, Centro CEP. 
65323-000 - Amarante do Maranhao/MA. atrases do seu Pregueio 
cipai instituldo pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março  on  2021. 
torna  peek.° gee corn  base na Lei Federal n" 10 520,2002, regulamenta-
do  vein  Decreto Municipal 018/2021, Lei Complenientar n 1232006.  ran,.  
lamentado pelo Decreto Municipal n' 017/2021 e demais norreas ateertee 
0 espécie realizará es 140005 (catorze horas) do dia 30 de  wed  no 
202/. a iicitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tioo 
Menor Preço per Item, objetivando contratação de  empress  pare presta-
çac mIe serviços de assessoria e consultoria à secretaria de saude  corn  
,istas à oraeracionalizagao de sistemas disponíveis do governe  fee  erai. 
tv governo estadual, fundo nacional de saúde -  Iris  (gerenciainento de 
chelo a promStaS). saips (sistema de apoio à implantação de  lilt  CO!,  ern 
save)  e todos os programas e pra/elos recados a secretaria de  saline,  

visando à captação de recursos para o municipio na  Area  da saúde. Este 
Edital e seus anexos estão A disposição dos interessados no endereço 
supra. de 2°  a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidas por meio 
digital pela interne!, através do nosso endereço eietrOnico no  site:  https:// 
tittn://gmarante,ma.gpv.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAS01 
tgev/wWw.ciortaldecOmOreeoublicas.corn br(Esclarecimentos adicionais, no  
meson  endereço Amamento do  Maranhao  (MA). 19 de abri de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 'PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA, com sede na A, Deputado  La  Rocque, 1229. Centro, CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maraneão!MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituido  
pets  Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que,  
corn  base no Lei Federal rt' 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei 00 8.666 reoulamentado pelo Decreto Municipal 
01912021. Lei Complementar n' 123/2006. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n' 017/2021 e demais normas atinentes espécie, realizara as 09:00hs 
(Nave horas) do  die  03 de maio de 2021,0 licitação na modalidade PREGAO. 
na /urina ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Rem. objetivando Registro 
de Preços pare eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amerante do  Maranhao  
- MA Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2' a 6' feira, no horario  des  08-000s (oito horas) as 
l3 000s (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamenteovos-
tidos por meio digital  piste  internel. através do nosso endereço eletrônico no  
site.  httosifinto.11arnaLante ma govjar ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRAS PU B LICAShttos.11www. aorta IdeComPrasPubliea s, com. br/Escla  race  
mentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de Amarante do Maranheo/ 
MA. core 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 0240 março de 2021. toma público que, 
com base na Lei Federal n` 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n" 12312006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cioal n'01712021 e demais normas atinentes á espécie, realizará As 09:009s 
Inove horas) do dia 04 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO. 
na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Preço. por Item. objetivando Registro 
de Preços para eventual prestação de serviços de exames laboratoriais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos no endereço supra de 2°  06' feira, no horario das 08:00hs  (olio  horas) 
As 13 00hs (treze horast onde ooderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico 
no  site:  httos.11tettediarnereittesna.00ebr ou no  site  do PORTAL DL- COM-
PRASPUBLICAShttos.lçvwx, portaldecomorascublicas.contc/Escle rece  
merles  adicionais. no mesmo endereço Amarante do Maranhão (MA). 19 de 
abrii de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA, com sede na An, Deputado  La  Rompe, 1229, Centro. CEP, 65923-000 - 
Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria  re  234/2021 -  GAP  de 024e março de 2021, torna público que, 
com base na Lei Federal n°  10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 01812021,  art.  15 da Lei n°  8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
01912021. Lei Complementar n` 123/2006. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n' 01712021 e  cereals  normas atinentes et espécie, realizará às 09.00hs 
(nove horas) do dia 06 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
no forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Preço, por Item. objetivando Registro 
de Pregos para eventual aquisição de livros para Educagao Infantil I, Educe-
cao Infantil lie Educaçao Infantil da rede Municipal de Amarante do Mara-
nhao/MA. Este Edital e  seas  anexos  ester,  á disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° e 6°  feira, no  tiered°  das 08.00hs (oito horas) As 
13:00hs (treze horas), onde eoderão ser consultados gratuitamente ou  °b-
ides  por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httes..//http./temararttez_r ov.br  ou im  site  do PORTAL DE COM- 
PRA SP UBL ICAS haus://www,  pa  rta Ideco  mot  use. 1,0_1cf e.S.C9M.briEsclarece 
mantos adicionais, no mesmo endereço Amamente do Mnraneão (MA). 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 014/2021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS -Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA, com sede na Au. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria  re  234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna público que,  
mom  base na Lei Federal n' 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018(2021,  art.  15 da Lei /0,666 regulamentado gel() Decreto Municipal 
019,2021. Lei Complementar n' 123/2006, regulamentado peio Decreto Muni-
cipal rif 017/2021 e demais normas atinentes A  °specie,  realizará es 09•00hs 
Move horas) do dia  lode  maio de 2021, a licitação no modalidade PREGAO. 
na  forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por  !tern.  objetivando Registro 
de Preços para eventual prestação de serviços funere dos, traslados e 
fornecimento de urnas funerárias, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Amarante do Morando 

MA Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2°  a 6°  feire. no horário das 08:00hs (oito horas) as 
13•00hs  (Ooze  eoras), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidas por  memo  digital  poi,'  interne!, através do nessa endereço eletrônico no  
site. Mips  - nintg,Pamargate.niaao_v&  co  no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICASnm, 'www.aotteorpi raspubticaseonn.br/Esclareci-
mentos  adicionais no inesmo endereço.  Arne,  ante do  Maranhao  (MA). 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinlimirc Pregueiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de Amarants do Maranhão/ 
MA, com ande na Av. Deputado  La  Rocque. 1229. Centro. CEP: 65923-000 - 
Arriatante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipat instituido 
pela Portaria n° 23412021 -  GAP  de 02 de março de 2021,  toms  público  gee,  
com base na Lei Federal n-  10 520/2002, regularnenlado pelo Decreto Muni-
cipal 01812021.  art  15 da Lei n' 8666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021. Lei Compleineeter n` 12312006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n' 017/2021 e demais normas atinentes à espécie reaiizarã As 09:000s 
(nove horas) do dia 12 de maio de 2021,a licilaçao na modalidade PREGAO. 
na  forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item objetivando Registro 
de Preços para eventual prestação dos serviços  an  recuperação da pavi-
mentação asfáltica da malha viária da Cidade de Arnarante do  Maranhao  - 
MA. Este  Edits;  e seus anexos  ester,  ã disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2° a 6° feira, no ho/do das 08'00hs (oito horas) As 
1300hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
lidos  pry  meio digital pela internet através  on  nosso endereço eletrônico no  
site  tittpsdihtto./,'amarante ma.qov,pr ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBL ICAShilos diwww.portaldecom  pre  sou bl  teas.  corek(E seta reci-
mentos adicionais, no mesrio endereço. Amamente do  Maranhao  (MA). 19 de 
abri! 0e2021. Ciebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021 -PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA, com  node  naAv 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  wary°  de 2021, torna público que.  
coin  base no Lei Federal c` 10 520;2002. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 0182021,  art.  15 de lei n'e 066 regaiareentado pelo Decreto Municipal 
019/2021. Lei Compiemenlar n' 12312006, regulamentado pelo Decreto Muni- 

cipal n' 017/2021 e demais 
do dia , 

PREGÃO, na forma ELETRO 

jrgt,  .r.tios405:r‘lif/'!*-1  

por Item, objetivan- 
o na  modalidade

realizara 
 as  09•00hs (nove horas) 

do Registro de Preços para de tubos de concreto, 
bloquete e meio to de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interes-
sados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08,00hs (oito 
horas) as 13,00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuita-
mente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site,  httos://htto://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAShttas://www.portaldecomoraspublicas com.br/ 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  
(MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE uciTAçÃo PREGÃO ELETRÔNICO N°  017/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA, com sede na An, Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP' 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portada n° 23412021-  GAP  de 02 de março de 2021, 
torna público que,  corn  base na Lei Federal n` 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  1540 Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes 
espécie, realizará es 09:000s (nove horas) do dia 17 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Prego por Item, objetivando Registro de Pregos para eventual prestação 
dos serviços de recuperação de guia, meio fio e sarjetas e desobstrução 
de galerias, córregos e valas do Municlpio de Amarante do Maranhão - 
MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2° a 6° feira, no horerio das 08.00hs (oito horas) as 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos permeio digital pela internet, atraves do nosso endereço eletrôni-
co no  site,  httris://httol/amarante.ma  aov br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttos://www.Dortaldecomprasbublicas.contbr(Escla-
recimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 
19 de abril 0e2021, Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 018/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP, 
65923-000 - Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de mar. de 2021, 
torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art  15 da Lei n°8,666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 
espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 21 de maio de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual prestação 
dos serviços de locação de máquinas pesadas com operador, para aten-
der as necessidades de Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA, Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 6° feira, no horado das 08:009s (oito horas) as 
13:009s (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos permeio digital pela internet, através do nossa endereço eletrôni-
co no  site:  https://http://amarante.magov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.00rtaldecomPrasoublicas.com.br/Escla-
recirnentos  adicionais, no mesmo endereço Amarante do  Maranhao  (MA). 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°  019/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rosque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março 40 2021. 
torna publico que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123(2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 
espécie, realizará es 09:00115 Inove horas) do dia 24 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de material elétricos para atender as necessidades das Secretaries Mu-
nrcipais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
horário  des  08:00hs  (ono  horas) as 13:000s (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto:// 
amarante,ma.00v.bf  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttcol 
/www.00rtaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

oreio

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 19* 020/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP, 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA. através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  40 02 de março de 2021, 
torna público que, com base na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n' 017/2021 e demais normas atinentes 
espécie, realizará es 09:00hs  (pave  horas) do dia 26 de maio 00 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA. do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de material, equipamentos e EPI para atendera necessidades da ilumina-
ção publica de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  Mies:Unit DM 
amarante ma dov.br  00 00  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps:/ 
Avww.00rtaldecOMPraseublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais. no 

s
b
mo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de abril de 2021 

c 
. 

Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP: 
65923-000 -Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. 
torna público que, com baseou Lei  Federate'  10.520)2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art,  15 da Lei 018.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 
espécie, realizara es 09:00hs (nove horas) do dia 28 de maio 00 2021, a 
licitaçao na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Pregos para eventual aquisição 
de materiais de construgao de interesse de diversas Secretarias Munici-
pais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
sorrido das 08:00hs (oito horas) as 13:00h5 (treze horas). onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet,  
através do nosso endereço eletrônico no  site:  1- p://htto.// 
amarante ma.00vbr ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttosi 
iwww.portaldecomorasoublicas com lo/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00112021. OBJETO, 
Registro de Preccs para eventual e future aquisigao de  Came Bovine  para 
atender as deinandes das Secretaries do Municlpio de Porto Franco ABER-
TURA 04 de '-aio 00 2021, As 09:00h (nave horas) TIPO  OE  LICITAÇÃO: 

PreçoPoritern.ENDEREÇO: Praça Dernéhio Milhomern, n° 10. Certro, 
Porto FrancorMA, OBTENÇÃO DO EDITAL: O Editor  cools  anexos estão 
disposiçâo dos interessados, de 2 a 6° feira, em dias Oteis no horario dos 
08 00h  (ado  horas) es 12,000 (doze horas) na Comissão Permanente de 
Liciteção -  CPL  situada na Praça Deméleo Milhomern. n° 10. Centro, Porto 
F /MA e no sitio oficiai deste poder  executive  - 
www portofranco  Ina  gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
grereitamente Esclarecimentos adicionais no endereço supra no peto e-

cofuorinfranco@gmaii.com. Porto Franco/MA. 15 de abei de 2021. 

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021. OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual e futura aquisiçeo de  Pees  e 
Bolos, pare atender as demandas das Secretarias do Municipio de Porto 
Franco, ABERTURA-  05 de maio de 2021, as 09:00h  (none hones).  TIPO 
DE LICITACÃO: Menor Preço Por Item, ENDEREÇO: Praça Demétrio Mi-
lhomem n° 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 
Editai e seus anexos estão á disposição dos interessados. de 2°  a 6°  
feira, em dias Oteis, no horário das 08:0013 (oito horas) As 12:00h (doze 
horas). na Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  situada na Praça 
Demétrio Milhornem, n° 10, Centro, Porto Franco/MA, e no sitio oficial 
deste poder executivo - www.portofranco.megov.br. onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente Esclarecimentos adicionais 
no endereço supra ou pelo  e-mail  cpl.portofrenco@gmail.com. Porto 
Franco/MA, 15 de abril de 2021 

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de  Gas  de 
Cozinha Engarrafado  ELF  P13 e P45, tipo domestico (Recarga) e Botijão 
de  Gas  de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas das 
Secretarias do Municlpio de Porto Franco. ABERTURA: 06 de maio de 
2021, as 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por 
Item. ENDEREÇO: Praça  Deniable  Milhomem, n° 10. Centro, Porto Franco/ 
MA OBTENÇAO DO EDITAL. O Editor e seus anexos estao à disposiçao 
dos interessados, de 2° a 6° feira, em dias  Criers,  no horário das 08:005 
(oito horas) eis 12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de Licita-
ção -  CPL,  situada na Praga Demétrio Milhornem, n° 10, Centro, Porto 
Franco/MA, e no sitio Oficial deste poder  executive  - 
wvnv.portofranco.ma.gov  br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo  e-
mail col  portofranco@grnall.com. Porto Franco/MA. 15 de abril de 2021. 

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 
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poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos  pot  meio 
digital pela internei, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
hitus:,/hutr: amarame.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAI. DE 
COMPRASPUBLICASImps:, /www.portaldevompraspublicas.com  

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
015/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA. com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque. 1229. Centro. C'  LP:  05923-000 — Amarante 
do Maranhao/MA. atraves do seu Pregoeiro Municipal. instituído 
pela Portaria n" 234:2021 -  GAP  de 02 de MUNO de 2021, torna  
public()  que.  coin  base na Lei Federal n' 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n" 
8.006 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Compleinentar  if'  123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal II 017/2021 e demais normas atinentes á espécie, 
(-ealizarii as 09:00hs (nove horas) do dia 12 de maio de 2021, a 

Ocitação ria modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por hem, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de recuperação da 
pavimentação asfaltica da malha viária da Cidade 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) ás 13:00hs (treze horas, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou ohtidos por meio digital pela 
interne), através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https: amarantema.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICASIttps:Iwww.portaklecompraspubheas.com 
,br Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pmheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELF,TRÓNICO N° 
016/2021 - PORTAI. DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão- MA. com sede na 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 05923-000 — Amarante 
do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituído 
pela Portaria n°2342021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
Mblico que. com  base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
„gulamentado pelo Decreto Municipal (.)18/2021,  art.  15 da Lei n" 

*666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei 
C:omplementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal ri" 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizara as 09:00hs (nove horas) do dia 14 de maio de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA. 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual aquisição de tubos de concreto, bloqueie e meio  fin  
de interesse da Prefeitura Municipal 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 
08:000s (o ito horas) As 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
littps:./http:' amaranterna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPR A SPLIBLICAShttp±,:lvvw v‘: .rmi'taklccarnpraspublicas.eoro  
.brTisclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril  dc  2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE ERÔNICO N° 
017/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA, com sede na A. 

Deputado  La  Roque, 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 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 17 de maio de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de recuperação de guia. meio 
fio e sarjetas e desobstrução de galerias,  con-egos  e valas do 
Municipio de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra. de 
2* a 6" feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
por meio digital pela internet. através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https://http:Jarriarante.ina.gov.br ou no  site  do 
PORTAL DE 
COMPRASPLIBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com   
.brEselarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021—Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
018/2021 - 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, 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 n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei  
Complemental.  n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n" 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizara as 09:00hs (nove horas) do dia 21 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de locação de máquinas 
pesadas com operador, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão1VIA. Este Edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra. de 
22' 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 intemet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https://http:;/amarante.ma.gov.hr  ou no  site  do 
PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com   
.br/Eselareeinientos adicionais, no mesmo enderego. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
019/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n°234.2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que. com  base na Lei Federal n° 10.520 2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n' 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, 
realizara as 09:00hs (nove horas) do dia 24 de maio de 2021, a 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, inciso Ill. da Lei n°424 de 28 de  Marv)  de 2017 
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gratudamente  ou obtidos  put dip !tail  peia  interim, air ayes do 

(Aldo:ego  eletrônico  no site: https://http://amarante.ma.gov.  

br ou  no site do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttos:Pwww. 
portaldecompraspublicas.com.brirselarceimentos  adicionais,  no 

riles  mo endereço.  A marmite do Maranhao (NIA), 19 de  abril  de 2021. 

C lobi o Cardoso  Pinheiro Pregoeiro  Municipal. 

AVIS() DE LICLIAÇÃO PREG-k0 ELETRÔNICO N° 015/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 

Amarante do Mai:mill° -MA.  coin  sede na As. Deputado  La  Rocque, 
1229. Centro. CEP: 65923-000 — do MaranhaoiMA, através 
do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria n" 234/2021 
- (.3!\ P de 02 de março de 2021. torna público que,  coin  base na 
Lei Federal n" t0.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
01S/2021.  art.  15 da lei n'' 8.666 regulamentado pelo Decreto Mu-
nicipal 019/2021. Lei  Complemental-  it  12312006, regulamentado 

NI° Decrcto Municipal 11 017 21)21 e 11 nus normas atinentes 
QSpccie. Fee1117ill'a as (9:0i ihs t novc bolas) do dia 12 de maio de 2021, 

liviiaçãona modalidade PRECiA0. no lorma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Pt ecos para 
eventual prestação dos serviços de recuperação da pavimentação as-
faltica da malha s idria da Cidade de A makinte do  Maranhao  — MA. 

Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2' a 91  feira, no hordrio das (iS:001is (oito horas) as 

1 1:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratunamente 
ohtidos por meio digital pela Internet airakss do nosso endereço 

eletrônico no  site:  https://http://amaranteana.zov.br  ou no  site  do 

PORTAL DE COM PR  ASP(  1B L1( A Shttps://www.portaldecom-

praspublicas.com.brIEsclarecimentos  adicionais, no mesmo en-
dereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro -Municipal, 

:NA  ISO  DE, LICITAC,.:_ÃO PR VGAt) 1.,EETRôNICO IN° 01612021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBL1CAS Prefenum Municipal de 

Amarante do  Maranhao NIA, coin  scdc \v. Deputado Ld Rocque. 

1229, Centro. CEP: 65923-00(1-- Amarante do Maranhão/MA. atrases  

co  Pregoeiro Municipal. instimido pela Portaria n" 2)-1 2021 
O de 02 de março de 202L toma piablico itue.  com  base na lei  redo.  

1(1.520 -2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  
da Lei n" 8.666 regulamentado pelo f)ecreto Municipal 019 2021, Lei 

Complementar n 123 2006, regulamentado pelo Decreto Municipal 

n' 017/2021 e  (kaiak  normas atinentes espécie. realizara As 09:00hs 

Move horas) do dia 14 de maio de 202 i . a licitação na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRONWA. do tipo Menor Preço por Item, 

objetivando Registro de Preços para c\ otoal aquisiçâo de lobos de 
eimcreto. bloquete e meio fio de interesse da Prefeitura Municipal de 

Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão a dispo_

cao dos interessados no endereço  sum  a, de 2' a 6" terra, no horário das 

(oito horas) liS 13:00bs (treze  horns  t. onde poderão ser consul- 

taclos gratuitamente ou obtidos por meio pela intemet. através do 

nosso endereço eletrônico no  site: Litt  ps ;//littp ://amarante.ma.gov. 

ou no  site  do PORIAL DE COMPRASPLBLICAShttps://www, 
portaldecompraspublicas.eom.briEselarecimemos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal, 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão MA com sede na . Deputado  La  Rocque, 
1129, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Mai-mil-do/MA.  ¡droves  
do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n°234 2021-  GAP  
de 02 de março de 2021. torna público que.  coin  base na Lei Federal 
10.520/2002. regulamentado pelo Decreto NIumcipal 01- ' , 7 1 . int. 15 
da Lei  if  8.666 regulamentado pelo Detaeto Municipa, ,21. Lei 
Complenientar n‘' 123 2(106. iegnlii do polo De, !., 

n' 017/2021 e demais normas atinei , 09:00hs 

(no' e horas) do dia 17 de maio de 1 i, ii  madaltdade  

t t, 1,, ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por hem, 
objetivando Registro  dc  Pregos para eventual prestação dos serviços de 
recuperação de guia,  oleic)  fio e sarjetas e desobstrução de galerias, cor-
regos e valas do Municipio de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital 

e seus anexos estdo a disposição dos interessados no endereço supra, de 
2" 3 6" tetra. no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas). 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidas por meio digital 
pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DF COMPRASPUBLI-
CAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETROINICO N° 018/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante de Maranhão MA, através 
do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  

de 02 demarco de 2021, toma público que, com base na Lei Federal  if)  
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 Mu-
nicipal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará 
as 09:01)hs (nove horas) do dia 21 de maio de 2021, a licitação na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual 
prestação dos servo ços de locação de máquinas pesadas com operador, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estilo à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00bs 

(oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internei, atraves do 
nosso endereço eletrônico no  site:  httas-://httu://antarante.ma.gov. 

br  on  no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://u'ww. 

porta  [deco  mp  rasp  ub ic as.co m.bilEselarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de abri Ide 2021. 

Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão MA, através 

do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 2342021 -  GAP  

de 02 de  maw()  de 2021, torna público que, com base na Lei Federal  if  
10.529/2002. regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da 
Lei n°5.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei C omple-
merle&  if  123 2006, regulamentado pelo Decreto Municipal  if  017:2021 
e demais nonna.s atinentes à espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) 
do dia 24 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na tonna ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivan- 
do de Preços para eventual aquisição de material elétricos 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amarante 
do Maranhão MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2a a 6" feira, no horário das 08:00hs  
(ono  horas) ás 13:00hs (treze horas). onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.tua.gov.br  ou no  
site  do PORTAL. DE COMPR A SPUBLICAShttps://www.portalde-
compraspublicas.coin.br/Esclarecimentos  adicionais, no mesmo 
endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheirt) Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 
PORIAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhao/MA. com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 —Amarante do MaranhdoiMA, através 

PrOeir0 Municipal, instituído pela Portaria n°234/2021 -  GAP  
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