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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do 
Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 
234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, 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, realizará as 09:00hs (nove 
horas) do dia 20 de Julho de 2021. a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de 
Preços para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças e acessórios nos equipamentos  medicos-
hospitalares e odontolggicos, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de 
Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2° a 6°  feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico 
no  site:  https://http://amarante.magov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 02 de Julho de 2021. 
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Justiça cassa mandato de prefeito 

o progresso 
Sexta, 02 de julho de 2021 

ut AMARANTE 
DO MARANHÃO - MA 
FL(S)N° C1-6 
Rtibrica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  • MA 
Av. Deputado  La  Rocgua, 1229. Centro. 

CEP: 65923-000 CNPJ: 06.157.84610001•16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  
6-snail  :  col  ainarante@outlook.cem  
httoS•I/Into://amaranterna.00v.br  

AVISO  OE  LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02412021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Arnaranie do Maranhão'MA,  corn  sede 
na An. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Arnararee 
do Maranhan/MA. através do  sett  Pregoeiro Municipal, instituAn  pan 
Pate,  -` 224/2021 -  GAP  de 02 de murça de 2021, torna público que. 
com  base na Lei Federal ri' 10.520/2002, regulareentado pelo Decreto 
Mis •icipal 018,2021,  art.  15 da Lei ri.  8.666 regulareentedo  ask,  Deere:ix 
Mirdopal 019/2021, Lei Complementar n' 123/2000 regulamentado polo 
Decreto MuoGiUal n' 017/2021 e demais normas atinentes a especie. 
realizara As e000hs (nove  bores)  do dia 15 de Julho de 21121.0 licitnçAe 
na modalidade PREGÃO. na  fortes  ELETRÔNCA. do  tips  Menor Preço po• 
Item obje6vando Registru de Preços pare eventual prestaceo de servi-
ços do exarees especielizados  (Rao-X. Ultrassonograf a.  Colts-we',  ve. 
Endoscopia e ToMografiaL com laudos, a serem realize., ^n Mtiniocio  
Ste  A matante do  Maranhao  - MA, destinados aos  ovaries  tio SUS teiste-
me  tee,  de  smirk*  Este  Critter  e  sous  primes  ester,  A disposiçee dos 
inieressarJes -o endereço supra. de 2' a 6* teira. no horane eas (/8:00ho 
(, to  horns)  as ,3:3055 11re0e horas). cede poilereo  set  consultados 
gralcitamente no oblides por meio digital  Oa  internet. atreves es nosso 
endereço eleir6nico no  site,  ntosdretto://aMarante.Ma.gov.br  0, no  site  
do PORI AL DE COMPRAS PUBLICAS tittooh  
antwoortaldecomoraseublicas  corn  br! Esciareeirnentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhãe IMA). 02 de Julho de 2021. 
Cletrio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

0 PREGÃO ELETRÔNICO N.  025/2021 -PORTAL DE COMPRAS PU- 
BLICAS - Prefeitura Municioal de Amerante do Marenhão-ItIA, com sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP, 65923-000 — Arnarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, Instittrido Dela  
Porters  00 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna público  clue,  
coe, base na Lei Federal n 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021. t.ei Complementar  re  123/2006 regulareentade pelo 
Decreto Muntioal  re'  017/2071 e demais normas atinentes a especte. 
reis/trará As 1400hs (catorze horas) do dia 15 de  Mho on  2321, a 
licitação na modalidede PREGÃO, na forma ELETRÓNICA, do  tips Mellor  
Preço. por Item, opetivando a contratação de empresa especializada no  
service  de  foresee  de  Software Sister.  de Contabilidade Publicn Inte-
grade a Hospedagem de Dedos  pars  o Portal. Este rdeal e seus anexos 
es/in a disposição dos interessados no endereço supra. de 2° a 6° feira, 
nu lictrario das 08,001-s  (oils  horas)  art  13:1/Ohio Oreze  horns).  unde 
poderhe ser consuirados gratotamente ou oados por  mein  digital oh 
intemet. atavas do nosso endereço eletrenice nu  site,  tittogAtittpul/ 
emerante.ma.ouv.Le  aunt' site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  lit  
les•devoeoortaldecomnresoublicas  cam  br( Esclerecirneotos ediciebais. 
no mesmo erdereço.Amarante do  Maranhao  (MA). 02 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS' Prefeitura Municipal de Amaranto do MaranheolMA,  corn  sede 
na Av.  Deputed° La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
rio MaranheoeVIA, através do seu Pregoeiro Municipal. irstituldo  Pete  
I-N.4We n° 234/2021 -  GAP  90 02 de março de 2021. torna publico  qua. 
GOT  base ne Lei Federal n` 10.520/2092, regulamentado polo Decreto 
MuriCipal 01102021,0,1. 15 da Lei n°9.608 regulamentado oolo Decroto 
Miric.pal 019/2023 Lei Complementar n° 123/2006. regularnentaeo pelo 
Decreto Mencioal a' 017/2021 e  demo's names  atinentee A especie, 
realizará As 53-0Ohs move  borax)  do dia 16 de  „Ube  de 202', a licitação 
na recidalidade PREGÃO, na forma  ELETRÔNICA. do tipo  Mena  Preço por 
Item. objelivairdo Registre de Preços pare eventual prestação de servi-
ços de manutenção de motor bombas e painéis e aquisiçeo de motor 
tornbas. paneis e peças de interesse da Prefeitura Municipal de Ama-
mote  re, Maranhao  - MA. Este Edital e  sous  anexos  ester,  A dieposiçAn 
dos interessados no endereço Supra, de 2° a 6° (Ora. no eordno  ono  
0800hs (o to horas) ás 13,00hs (treze horas). onde poderão ser r.onsul-
lades gratuitamente no obtidos  our  meio dig, tal pela internel,  at-aced  ito 
nosso endereço eletrOeico no  site:  haos://htle.//amerantç.maeov& ou 
no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS htets- //  

ID
mew  oortalrlecomoreseublicas com br. Esclarecimeltes  edit-Dennis  no 
mesmo endereço. Amaranle do Maranheo (MAL 02 oe Julho de 702.  
Dottie  Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 02772021 -PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeiture Municipal de Amarente do MarenhaotMA. com  sede 
na Av. Depidedo  La  Rosque. 1229. Centro.  GU,  65923-000 — Amaranto  
du  MararreeorMA, atraves do seu Pregueiro Municipal. iostitit!do vela 
Por/0'n 7° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna público  quo  
me, base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
ehricipal 018/2021,  art.  15 de Lei n°8.868 regulamentado oelo Derreto 
Mtricpal 019/2021. Lei Complementar n" 123/2006. regulamentaoo pelo 
Decreto Mum:teal  if  017/2021 e demais normas atinentes e espécie, 
realizará As 59,00hs Move horas) do dia 19 de Junto de 202,, a licitação 
ne modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço  pa-
Item objetivando  Heger,'  de Preços pare eventual agesição de peças 
pare equipamentos módices-hospiteleres e radeires eriorintágieas. de 
inremose da Secretaria Muniopal de Saúde de  Amer-ante  co  Marenheo! 
(Mn Este Elidel e seus anexos estão  di  disposiçiiti dos iereressados no 
,r,Ovroço ,, pra ee 2" a 6' feire, no horarie  Jan  0801/ho 'Au horas) es 
13.000s ttreze  horse),  onde poderão ser consultaoos gratuitamente ou 
obt.dos p0,  nieio digital pela ,nternet, através do nosso endereço eletre,  
niC,, no  site.  tatosAnn.iiamarante ma gov,br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS httosa/www.00rtaldecomorasoublicas.corn.bri 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Arnaranle do Mara-
nhão (MA), 02  tie  Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 
Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 02812021- PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Ma'anhan.WA corn sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP, 65923-000 — Amarante 

Maraneee/MA. através do seu Pregoeiro Municipal, mstiturdo trela 
Purta-a e° 234/7021 -  GAP  de 02 demarcado 2021.  toms  público que, 
com base na lei Federal ri° 10.520/2002, regulamentado polo Decreta 
Mtird(i881 018,2021,  ant  15 da Lei n° 8.666 regulament000 oelo Decreio 
Municipal 01102021, Lei Complementar n" 123/2006, regolornentado pein 
Decreto Municipal  re  017/2021 e demais normas atinentes à  'specie.  
realizera As 0000hs (nove horas) do dia 20 de  Jul ho  de 2021 a licitnelio 
na modalidade PREGÃO. na forma ELETRC)NICA, do  Dee Memo,  Prec.c.  poi 
Lem.  objetivando Registro de Preços para eventual presineão Os servi-
ÇOS de mentitenção preventiva e corretiva 1:018 fer0Si,.¡8.0 de peças 8 
acessorios nos equipamentos médiens-hospitelores e odentotógices, de 
interesse da Secretaria Municipal de SaOde de Amarante do  Maranhao,'  
MA. Este Edital e seus amoves estão à disposiçac dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 6° feira, no hoairio  des  08:000c5 'oito (noras) es 
13.00hs /treze horas), onde poderão ser constitados gratuitamente ou 
obtidos por mina digital pela interne'. através nosso endereço eletr6- 
niee no  site:  httosittlediamarante ma  gas  br as no  site  rio PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS fageliwwycoortaidecornorasoublicas.corr.Cii 
Esdit'ectrientos adicionais, nu mesmo endereço- Amarante do Mara-
nhão (MA) 02 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 
Municipal 
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Os interessados  decent procurer  o  SINE  ntunitios de 
documentos  ¡wastrels  e Carteira de trobalko 

assinatla  cam  a referida  area  pleiteadu a partir das 
-11 até as  Lib  na rua  Maranhao  ne 538, Centre, 

esquina com a Rua Luis  Analogues.  

Ascont Araguaina: Marcos Sondes  

Por melo da parceria, o Mutile, pie alisportoboliza 
professores que atuam no projeto. e este ano também 

irá ceder o prédio que será utilizado para as aulas  
ands  o retorno das atividades presenciais 

por prática de Caixa 2 durante as eleições 
Divação 

Reno Rodrigues 6 o mods Oven, prefelto do Tocantins 
A Justiça Eleitoral cassou 

os diplomas do prefeito e vice-
prefeito de Formoso do Ara-
guaia,  Hew  Rodrigues da Sil-
va (PTB) e Israel Borges 
Nunes (Republicanos). res-
peetivamente. lieno e o pre-
feito maisjovem do .locantins. 

Conforme a deciSãO.publi-
cada nesta quarta-leira. 30 de 
junho, os dois tiveram diver-
sos gastos de campanha não 
declarados na prestação de 

contas. configurando uso  (lc  

O prefeito de Araguaina, 
Wagner Rodrigues, assinou 
nessa quarta-feira. 30 um ter-
ino de cooperação técnica 
com a UFT (Universidade 
Federal do Tocantins), desti-
nado ao Programa UMA 
(Universidade da Maturidade) 
que tem conto objetive a me-
Iberia  da qualidade de vida da 
população adulta e idosa, pro-
movendo a convivência soei-
ale aquisição de novos conhe-
cunentos. 

O documento foi assinado 
durante uma cerimônia no pré-
dioda UMA no  Gimps  de Pal-
mas. Por meio da parceria, o 
Municipio disponibiliza profes-
sores que atuant no projeto, e 
este ano também ira ceder o 
prédio que  sera  utilizado para 
as aulas opôs o retorno das  ail-

idades presenciais. 
"O poder publico é o prin-

cipal promotor de urna cidade 
que  Kam  a população como  

caixa dois. A sentença e da 
juiza da 15" Zona, Ana Paula 
Araújo Aires Toribio. 

Segundo a denúncia, a cha-
pa vencedora  etas  eleiçães de 
2020 omitiu gastos com vei-
culos, consumo de  combusti-
ve!,  materiais de campanha e 
impulsionamento de conteúdos 
em redes sociais. 

A Justiça entendeu que hou-
ve discrepância entre o decla-
rado na prestação de contas e  
it  csinit iira eampanha elei- 

um todo. Essa parceria faz 
parte de uma série de ações 
que temos realizado para in-
cluir a população idosa na so-
ciedade de forma mais ativa. 
proporcionando 11111 envelhe-
cer sadio e envolvendo a po-
pulação idosa  coin  as dentais 
parcelas da coinunidade", dis-
se o prefeito. 

Universidade 
da Maturidade 
O Programa UMA i t ri- 

versidade da Maturidade) e 
um projeto de extensati da  
LIFT  que integra os alunos da 
Universidade da Maturidade  
corn  os estudantes da grii  du-
ação, promovendo atividaJct, 
fisieas, culturais e sociais a 
população da Terceira idade. 

"A assinatura do tenno de 
cooperação com a Prefeitu-
ra de Araguaina consolida 
uma história de nove anos da 
UMA na cidade e é de v. x- 

toral dos representados. Na 
decisão, a juiza afama que "o 
caso configura a prática de cai-
xa dois, tuna vez que macula 
as informações apresentadas 
Justiça Eleitoral e desequili-
bram o pleito democrático em 
claro abuso de poder econômi-
co, considerando o alto valor 
omitido-. 

De acordo  corn  a denuncia 
apresentada pelo Ministério 
Público Eleitoral, s6 o gasto 
com combustível não contabi-
lizado teria sido de R$ 59 mil. 
"E nesta linha. o conjunto pro-
batório apresentado se mos-
tra suficiente a demonstrar a 
ornissfio de gastos nas  pt-es-
tacões de contas dos requeri-
dos-. explica a juiza. 

A juiza cita a manifestação 
do Ministério Público Eleitoral 
que diz: "Desta sorte, como es-
tes valores não foram demons-
trados na prestação de contas 
eleitoral, mas foram efetiva-
mente investidos no processo 
eleitoral. caracterizado o abuso 
económico e o consequente des-
res  pelt°  A disputa equAnime no 
momento das eleições". 

A decisão cabe recurso, mas 
se for mantida. Formoso do 
Araguaia terá novas eleições. 

ELEIÇÕES 2020 
0 prefeito Heno odri- 

trema importância social, pois 
tem uma abordagem inova-
dora.  on&  o poder executivo 
se une A universidade para 
levar ações que promovam 
um envelhecimento de quali-
dade à população de Aragua-
ina. Estamos muito contentes 
em ver que continuamos 
crescendo com o projeto e 
planejando ainda mais tame-
ficios is comunidade", disse o 
coordenador da UMA, Luis  

gues e o vice Israel Borges 
foram eleitos 38,16"-b dos 
votos válidos. O segundo 
colocado na disputa, Ronison 
Parente (MDB), que foi o 
responsável pela denuncia 
Justiça Eleitoral, ficou com 
34,19% dos votos. 

O QUE DIZ A DEFESA 
Em nota, a defesa do pre-

feito e do vice disse que res-
peita a decisão. mas  'amen-
ta os fundamentos utilizados. 
e que dentro do prazo legal, 
vai ingressar  corn  recurso 
eleitoral cabível, levando 
julgamento para o Tribunal 
Regional Eleitoral do Tocan-
tins (TRE-TO), onde espera 
que a decisão de primeiro 
grau seja  ref  ormada. man-
tendo os diplomas dos repre-
sentados. 

Para a defesa a pena de 
cassação feriu o principio 
da proporcionalidade, con-
trariando, também, a  cots-
lade  popular dos eleitores 
de Formoso do Araguaia 
que, com coragem, elege-
ram Heno Rodrigues e Is-
rael Borges para adminis-
trarem o Municipio nos pró-
imos quatro anos. 

A nota é assinada pelos 
advogados Juvenal Klayber e  
Adrian,'  Catinzelli (Assessoria) 

Sinésio Silva Neto. 
O curso é gratuito e  tern  

duração de 18 meses. Para 
participar é necessário ter a 
partir de 50  antis  e agendar a 
inscrição pelo telefone: (63) 
9929 E-7736.Apos tt conclusão 
do curso, o aluno da UMA 
recebe o titulo de Educador  
Politico  Social do Envelhec i-
mento Humano, certificado 
pela UFT. (Ascom Araguai-
na/Felipe  Maranhao)  

Araguaina assina acordo de cooperação com 
Programa Universidade da Maturidade da UFT 
Com a parceria, o Município disponibiliza professores e prédio para a realização das aulas 

(TN IRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CIO 
Medicina Tradicional Chinesa 

Pós-Graduação Acupuntura 
Gapacitação de Profissionais da  Area  de Saúde 

uma terapia milenar  chines.'  som mais de 3 mil anos 
de existMcia, reconhecida pela Organização Mundial 
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde. 

Biomedicina • Enferinagem • Farmácia 
Fisioterapia • Medicina • Odontologia 

Psicologia • Terapia Ocupacional 

Contato: (99) 98110-0575 • (99)96174-2961 



AVISO DE ATA DE REGISTRO) DE PREÇO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
024/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Ainarante do Maranhao/MA,  corn  sede na Av. 
Deputado  La  Roeque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma 
pfiblico que.  corn  base na Lei Federal n° (0.520/2002, 
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 15 de Julho de 2021, a 
licitação nu modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNIC'A, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Pregos para 
eventual prestação de serviços de exames especiali7ados I Raiu-X, 

•
' 11trassonografia, Colpocospia. Endoseopia e Toinografia).  corn  

Idos. a serem realizados no Município  dc  Amarante do Maranhilo 
- MA. destinados aos usuários do SUS (sistema  tune°  de saudei. 
Este Edital e seus anexos estão A disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 
as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, através do 
nosso endereço eletrônico no site:  
htlps://ht-tn://amarante.ma.g.ov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
httros://www.nortaldecomurasnublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais. no mesmo endereço.  Amirante  do Maranhão (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
025/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA,  coin  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, 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  re  1232006, regulamentado pelo Decreto 

•

ttnicipal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, 
alizara as 14:00hs (catorze horas) do dia 15 de Julho de 2021.    a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada no serviço de locação de Sofivvare Sistema de 
Contabilidade Publica Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2''' a 6' feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet. 
através do nosso endereço eletrônico no site:  
https://http://amarante.ma.gov.hr  on  no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://www.nortaldecomprasoublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 
026/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA. com sede na A. . 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhdo/MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituído 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma 
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TERCEIROS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

público que,  corn  base na Lei Federal ti 10 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art. da ei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 01 ,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 16 de Julho de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação de serviços de manutenção de inotor bombas e 
painéis e aquisição de motor bombas, painéis e peças de interesse da 
Prefeitura Municipal 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:  https://httv://amarante.ma.gov.br  ou tio  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS  
ht fps  ://ww w.portaldecomoraspublicas.com.b r/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
027/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA,  coin  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão/MA. através do seu Pregoeiro Municipal, 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 à espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 19 de Julho de 2021. a 
lieltacao na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de peças para equipamentos  medicos-hospitalares 
e cadeiras odontolôgicas. de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' 
feira. no horário das 08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela intetnet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https:Aittp://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https ://w w w.portaldecompraspublicas.com.bri Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
028/2021 - 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 
publico que, com base na Lei Federal n° 10.5202002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar IV 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal ti° 017/2021 e demais normas atinentes à especie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 20 de Julho de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso Ill, da Lei n°424 de 28 de Marco de 2017 
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corretiva com reposição de peças e acessórios nos equipamentos  
medicos-hospitalares e odontologicos, de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde de Amarante do  Maranhao  MA. Este Edital e  
sells  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 poderao ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no site:  
hllos://lillo://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
littus://www.nortaldecompraspublicas.conthe  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 
02 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 
Municipal 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEI 

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

Municipal 0182021,  art.  15 da Lei n" 8.606 regulamentado pelo De-

ereto 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 19 de 

Julho de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item. objetivando Regis-

tro de Preços para eventual aquisição de peças para equipamentos 

médicos-hospitalares e cadeiras odontológicas, de interesse da Secretaria 

Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus 

anexos estão disposição  (his  interessados no endereço supra, de 2" a 6° 

feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze  him-as), onde 

poderio ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 

internei, através do nosso endereço eletrônico no  site:  littps://http:i/ 

amarante.ma.gov.br   ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-

CAS  https: ' www.portaldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos 

adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 

de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. • AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-

que. 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, 

através do seu Pregoeiro Municipal, 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 Mu-

nicipal 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 es-

pécie. realizará is 09:00hs (nove horas) do dia 20 de Julho de 2021. a 

licitação na modalidade PREGÃO, na fonna ELETRÔNICA, do tipo 

Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para even-

tual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 

reposição de peças e acessórios nos equipamentos médicos-hospita-

lares e odontológicos. de interesse da Secretaria Municipal de Saúde 

de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e  seas  anexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6° leira, no 

horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde po-

derio ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 

intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:.,/ 

amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-

C:AS htips:»www.portaldecompraspublicas.com.brl Lselarecimentos 

adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 

de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ — MA 

AVISO. AVIS() DE LICITACÃO.PREGA0 PRESENCIAL N" 
025/2021.0 MUNI('IPIO DE CAJAPIO_ através da Prefeitura Mu-

nicipal de Cajapio-MA. por meio da Comissão Permanente de Lici-

tação-CPL,  toma público, para conhecimento dos interessados que 

fará realizar, sob a égide da Lei a' 10.520;02, Decreto Municipal n" 

02/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei IV 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão IV 025 2021. 

do tipo menor preço, para contratação de empresa para prestação de 

serviços de manutenção em equipamentos hospitalares, de interesse 

da Secretaria Municipal de  Sande,  no dia 14 de julho de 2021, as  

08:00hs (oito horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, 

situada na Rua Manoel Mendonça. no. 180, Centro, Cajapió-MA, sen- 

do presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O Edital e 

seus anexos estio à disposição dos interessados no endereço da  CPL,  

de 2' a 6" feira, no horário das 08:00 is 13:00 horas, ou através do 

cpl.cajapio.nia2017agmai1.com, onde poderlo ser consulta-

dos e obtidos gratuitamente, bem corno consultados através do SACOP 

e portal da transparência deste órgio. Em atendimento as recomendações 

deste Oraão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto 

e arejado;  sera  estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada 

participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras e  

sera  disponibilizado álcool em gel. Esclarecimentos adicionais, no mes-

mo endereço e pelo telefone (98) 98555 3270. Cajapió—MA, 28 de 

junho de 2021.Célia Regina Pereira Reis.Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N" 026/2021. 
O MUNICÍPIO DE CAJAPIO, através da Prefeitura Municipal de 

Cajapio-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitagio-CPL, 

torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 

sob a égide da Lei n" 10.520/02, Decreto Municipal n" 02 2021 e 

subsidiariamente as disposições da Lei IV 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, licitação na modalidade Pregão n" 026'2021. do tipo me-

nor preço, para aquisição de moveis, eletros e eletrodomésticos, de 

interesse da Prefeitura Municipal de Cajapió. no dia 14 de julho de 

2021. as 14:001is (quatorze horas), na sala da Comissão Permanente 

de Licitação, situada na Rua Manoel Mendonça, n". 180, Centro, ('a-

japió-MA, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. 

0 Edital e seus anexos estio à disposição dos interessados no ende-

reço da  CPL.  de 2' a 6" feira, no horário das 08:00 is 13:00 horas, ou 

através do  e-mail:  epl.cajapio.ma2017(iegmail.com, onde poderão ser 

consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através 

do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as re-

comendações deste Orgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá 

em local aberto e arejado;  sera  estabelecido distanciamento mínimo de 

02 metros de cada participante durante a sessão;  sera  obrigatória a utili-

zação de mascaras e será disponibilizado álcool em gel. Esclarecimentos 

adicionais, no mesmo endereço e pelo telefone (98) 98555 3270. Caja-

pio—MA. 28 de junho de 2021.Celia Regina Pereira Reis.Pregoeira. 

AVISO) DE LICITACÃO.PREGA0 PRESENCIAL N" 027/2021. 
O MUNICÍPIO DE CAJAPIO, através da Prefeitura Municipal de 

Cajapio-MA, por meio da Comissão Pennanente de Licitação-CPL,  

torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 

sob a égide da Lei n" 10.520 02, Decreto Municipal o" 02.'2021 e 

subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, licitação na modalidade Pregão n°027./2021. do tipo me-

nor preço, para aquisição de equipamentos e materiais odontológico, 

de interesse da Secretaria de.  Saúde, no dia 15 de julho de 2021, is 

08:00hs (oito horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, 

situada na Rua Manoel Mendonça. n°. 180, Centro. Cajapió-MA, sen-

do presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O Edital e 

seus anexos estio à disposição dos interessados no endereço da  CPL,  

de 2" a 6' feira, no horário das 08:00 As 13:00 horas, ou através do  

e-mail:  epl.cajapio.ma2017gmail.com, onde poderão ser consulta-

dos e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do  SA-

COP  e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as reco- 
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