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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cp1 amaranteoutlook.com  / https://http://amarante.ma.gov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2021 

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 à espécie, realizará ás 09:00hs 
(nove horas) do dia 07 de Outubro 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 organização de eventos esportivos de 
interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a  a 6a  feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 24 de Setemro de 2021. 
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Operação teve como objetivo dar  compliment°  a 

mandados de basca na cidade de Paraíso 

Tocantins 
Sugestões: lis aaiprogresso:u gmail.com  

o progresso 
Sexta, 24 de setembro de 2021 
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Policia Civil deflagra operação Nympha Errdfum para 
investigar a divulgação de fotos intimas de mulheres 

D 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°041/ 
2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Muni-
cipal de Amarante do Maranhão/MÁ, com sede na Av. Deputado  
La  Roeque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do Mara-
nhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela 
Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público 
que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo 
Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar 123/2006, 
regulamentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 e demais nor-
mas atinentes  it  espécie, realizará  its  09:00hs (nove horas) do dia 07  
dc  Outubro de 2021.a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRON1CA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Regis-
tro de Pregos para eventual prestação de serviços de organização 
de eventos esportivos de interesse da Prefeitura Municipal  dc  
Amarante do  Maranhao  - 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) ás 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos  nor  meio digi-
tal pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
htlps://http:J/amarante.ma.gov.brou no  site  do PORTAL DE COM-
PRAS PUBLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Ma-
ranhao  (MA), 24  dc  Setemro de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N'042/2021 
- 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 Municipal 
018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo 
Decreto Municipal n°017/2021 e demais normas atinentes à espé-
cie, realizará As 14:00hs (catorze horas) do dia 07 de Outubro de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de  Preps  para 
eventual prestação de serviços de Locação de Palco, Som, Ilumina-
ção, Sonorização e Banheiros Químicos  dc  interesse das diversas 
Secretarias 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) is 13 :00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gra-
tuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  
ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de Setemro 
de 2021. Clcbio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

Edital de comunicação 
Aempresa Auto PostoCoquelándia Ltda.,CNPJ: 28.811,391/0001-

43, torna público que requereu junto Secretaria de Municipal de 
Maio Ambiente c Recursos Hidricos - SEMMARH, a renovação da 
licença de Operação para atividade de Comercio de Combustíveis c 
Derivados de Petróleo, conforme Processo n°8848/2017, localizado 
na. Av.  Joao  XXIII n° 120, bairro Povoado CoquelAndia, Imperatriz - 
MA.  CI  cumprimento se enquadra na resolução CONAMA 237/97 
que dispõe sobre licenciamento ambiental. 

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO 
JOSÉ DE SOUSA NOGUEIRA NETO-Toma público que re-

quereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEM A-MA, em São Luis a Licença UnicaAmbiental de 
Regularização (LUAR) e Autorização de Supressão Vegetal  (ASV)  
para atividade agrosilvipastoril, número do c-processo 181395/2021, 
da propriedade Fazenda Ouro Branco. situada na Zona Rural sob de 
RAO Lisboa - MA. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO  SINE 
Curricula  para:  agsineita.curricullum@bal.combr  

Fone:  toot 99164-2090. 

- Vendedor Externo 
- Costureira 
- Pizzaiolo 
- Chapeiro 
-  Designer  Gráfico 
- Eletricista de Caminhão 
- Mecânico a Diesel 
- Borracheiro 
- Alimentador de Linha de Produção - que 
possa trabalhar em outro Estado 

- Supervisor de Vendas 
- Serviços Gerais 
- Vaqueiro 

Os interessadas derem procurar o SLNE munidos de 
documentos pessoais e Carteira de trabalho 

assinada com a referida área pleiteada a partir do. 
7h até as 131i na rua Maranhâo n° 538, Centro, 

esquina com a Rua Luis Doming:res. 

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS -  CTO 
Medicina Tradicional Chinesa 

Pós-Graduação Acupuntura 
Capacitação de Profissionais da  Area  de  Sande  

E uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos 
de existência, reconhecida pela Organização Mundial 
de  Sande  - OMS e pelos Conselhos Federais de  Sande.  

Biomedicina • Enfermagem • Farmácia 
Fisioterapia • Medicina • Odontologia 

Psicologia • Terapia Ocupacional 

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

Com o objetivo de apreen-
der dispositivos de midia que 
estariam sendo utilizados para 
armazenar e também divulgar  
flats  intimas de jovens da ci-
dade de Paraiso do Tocantins, 
a Policia Civil do Tocantins, 
por intermédio da Divisão 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (6° DEIC), daquele 
município deflagrou, nas pri-
meiras horas da manhã desta 
quinta-feira, 23, a operação 
Nympha  Erratum.  

Durante a ação, que foi co-
ordenada pelo delegado-chefe 
da 6' DEIC, Antônio Onofre 
Oliveira, os agentes deram 
cumprimento a nove mandados 
de busca e apreensão em en-
dereços de indivíduos suspei-
tos de integrar um grupo da 
rede social WhatsApp que es-
[aria  divulgando fotos intimas 
de mulheres na cidade. 

De acordo com a autorida-
de policial, as investigações 
sobre o caso foram iniciadas 

depois que duas mulheres 
compareceram a Delegacia e 
relataram que fotos intimas 
suas estavam sendo divulga-
das em grupos de aplicativos 
de conversas e outras redes 
sociais. "De imediato, foi ins-
taurado inquérito policial para 
apurar a prática dos crimes de 
divulgação de fotos intimas, 
bem como de associação cri-
minosa, uma vez que supos-
tamente estariam sendo pra-
ticado por nove homens que 
se uniram para divulgar as 
imagens sem autorização das 
vitimas", disse. 

No decorrer dos trabalhos 
investigativos, foi apurado que 
os indivíduos se utilizavam de 
métodos de dissuasão para 
convencer vitimas a encami-
nharem os  "nudes",  envolven-
do até promessas em dinheiro 
que não eram cumpridas. Em 
outros casos, era realizada in-
vasão do aparelho celular da 
vitima para obter as fotos. 

Oopirtatia Loans NI/Atim orient do prolohy 

Um projeto de lei apresen- Desse modo, caso o projeto 
tado na Assembleia Legislati-  seja aprovado pelos deputados 
va do Tocantins torna obriga-  e sancionado pelo governador 
tória a apresentação do car-  Mauro Carlesse, o cartão de 
tão de vacina contra a Covid- vacina será obrigatório para ter 
I 9 em todo o estado. A pro-  acesso aos seguintes espaços 
posta é de autoria da deputa-  e serviços: ingresso em locais 
da Luana Ribeiro (PSDB). fechados abertos ao público 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°010/ 
2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS-Câmara Munici-
pal de Açailfindia /MA, com sede na Rua Ceara, 662, Centro. CEP: 
65930-000 -Açailindia/MA, através do sua Pregoeira Municipal, 
instituído pela Portaria n°  139/2021 - de 05 de maio de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Comple-
mentar n° 123/2006 e demais normas atinentes  it  espécie, realizará 
às 09:00hs (nove horas) do dia 07 de Outubro de 2021, a licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço, por Item, contratação de empresa para prestação em servi-
go  de locação de veículos e motocicleta objetivando atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Açailindia - MA. Este Edi-
tal e seus anexos estão à disposição dos interessados no endere-
ço supra, de 2° a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) is 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamen-
te ou obtidos por meio digital pela interne, através do nosso en-
dereço eletrônico no  site:  https:/I1ittp://cmacailandia.ma.gov.brou 
no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps:// 
wwwportaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, 
no mesmo endereço. Câmara Municipal de Açailfindia (MA), 22  dc  
Setembro de 2021. Rayannc Silva Machado - Pregoeira Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃOELETRÔNICON°011/202i 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS-Câmara Municipal de 
AçaiLindia /MA, com sede na Rua Ceara, 662, Centro. CEP: 65930-
000- Açailindia/MA, através do sua Pregoeira Municipal, institu-
ido pela Pottaria 139/2021 - de 05 de maio de 2021, toma público 
que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 
123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizara as 14:00hs 
(catorze horas) do dia 07 de Outubro de 2021, a licitação na moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço, por 
Item, Registro de preço para eventual aquisição de combustível, 
óleos lubrificantes e correlatos para o abastecimento e manuten-
ção de veículos visando atender a necessidade da Câmara Munici-
pal de Açailándia MA.. Este Edital e seus anexos estão à disposi-
ção dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderio ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela inter-
nct, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
emacailandia.ma.gov.br  ouso  site  do PORTAL DE COMPRASPU-
BLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Eselareci-
mcntos  adicionais, no mesmo endereço. Câmara Municipal de Açai-
landia (MA), 22 de Setembro de 2021. Rayanne Silva Machado - 
Pregoeira Municipal  

"Uma vez de posse das ima-  mas. As lotos eram divulga-
gens, os investigados compar- 

 
das com o propósito de satis-

tilhavam o material no grupo fazer a lascívia dos participan-
e passavam a "vazar" as ima-  tes", disse o delegado. 
gens. Durante as investiga- A operação foi batizada de 
ções, foi possivel constatar que Nympha em alusão aos seres 
as fotos das vitimas eram femininos da mitologia grega 
compartilhadas sempre com e  erratum  de enganadas. (Ro-
um comentário depreciativo e gério de Oliveira/Governo 
pejorativo, rebaixando as viti- 

 do Tocantins) 

PC prende homem por posse ilegal 
de arma de fogo com numeração 

raspada e ocultação de carregadores 
Dicon,SSP-,0 

No momento ate ROO, outro indivrdoe 
também acaboa preso em flagrante 

Policiais Civis da 3 Dele- usando a mesma para amea-
gacia de Atendimento à Mu- çar sua companheira", disse 
'her  de Araguaina (3' DEAM), a delegada Ana Varjal. 
coordenados pelas delegadas Ao chegar ao local, os po- 
Ana Maria Varjal e  Sarah Lili-  liciais encontraram além do 
an,  efetuaram na manhã desta dono do imóvel, outro indivi-
quinta-feira,  23,a  apreensão de duo que tentou ocultar carre-
uma arma de fogo, além de gadores e munições, sendo 
munições de calibre .40. também preso em flagrante. 

A ação foi realizada em Diante das evidencias, os dois 
cumprimento a mandado ju-  homens foram presos e autu-
dicial de busca e apreensão, ados em flagrante por posse 
na residência de um individuo irregular de arma de fogo, 
que está sendo investigado sendo a pistola, de calibre .40, 
pelas práticas dos crimes de também apreendida. 
ameaça com emprego de Após a realização das pro- 
arma de fogo no contexto de vidências legais cabíveis, os 
violência doméstica. "No individuos foram recolhidos 
âmbito das investigações, foi Unidade Penal de Araguaina, 
apurado que o indivíduo teria e se encontram â disposição 
uma arma de fogo e estaria do poder judiciário. (SSP-TO) 

Projeto obriga apresentação do cartão de vacina contra covid em todo o Tocantins 
Várias cidades /á decretaram a obrigatoriedade do comprovante 

como bares, academias,  shop-  o comprovante de aplicação  
ping centers,  estádios de fute- da vacina. As empresas pri-
bol, entre outros; ingresso em vadas contratadas pelo poder 
locais que prestam serviços à público estadual também se-
coletividade, podendo ser  pit-  rio obrigadas a exigir de seus 
blico ou privado; ingresso em funcionários o comprovante 
instituições de ensino para alu- de vacinação. 
nos, professores, funcionários Para justificar o projeto, a 
e prestadores de serviços; deputada destaca a situação 
embarques em aeronaves, em- emergencial em que vivemos 
barcações, ônibus e demais e o elevado número de óbitos 
modalidades de transportes; e de casos da doença no pais. 
obtenção de documentos  pit- "Nesse sentido, tem o pre- 
blicos, inscrição em concursos sente projeto de lei a finali-
públicos, ingresso em cargos dade de exigir da população 
públicose demais modalidades vacinada o comprovante de 
de prestação ou  rein-do com vacinação para ingresso em 
poderes públicos serviço público, em locais 

Além disso, o projeto ainda público e privados abertos a 
proibe servidores de assumi- coletividade, entre outros", 
rem cargos ou funções comis- destaca a parl ament  ea  r no 
sionadas caso não apresentem tex to. (-Is VCSSoria) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

LAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2021 
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 TN 
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  if  8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes à espécie. realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 07 de 
Outubro de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO. na  for-
ma ELETR6NICA. do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
Registro de Pregos para eventual prestação de serviços de orga-
nização de eventos esportivos de interesse da Prefeitura Municipal 
de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra. de 2° a 6' feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde po-
derio ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://http:// 
amaranteana.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 24 
de Setemro de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhao/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n* 
234/2021 -  GAP  de 02 de  mat-go  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 De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes A espécie, realizará As 14:00hs (catorze horas) do dia 07 de 
Outubro de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando Re-
gistro de Pregos para e ventual prestação de serviços de Locação 
de Palco, Som, Iluminação, Sonorização e Banheiros Quimicos de 
interesse das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Amaran-
te do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estio 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 con-
sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, atra-
vés do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.  
gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:// 
www,portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de Setemro 
de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA - MA 

AVISO DE REABERTURA. PREGÃO ELETRÔNICO ARP N° 014/202L 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 035/2021. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARAGUANA- MA. toma pública a reabertura da 
sessão do Pregão Eletrônico  ARP  014/2021, oriundo do processo Ad-
ministrativo 035/2021, anteriormente mareada para as 091100min do 
dia 17/09/2021, CÓDIGO UASG: 980114 - PREE.MUN. DE ARA-
GUANA. AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO 
ELETRÔNICO  ARP  N° 014/2021. Edital e Informações: 0 edital 
está à disposição nos  sites  http://transpareneia.araguana,ma.goN.br  e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. O prazo foi reaberto e marcado 
para o dia 08/10/2021, is 09h00 (Horário de  Brasilia),  quando terá 
inicio a disputa de pregos no sistema eletrônico:  site  www.compras-
net.gov.br, em função de retificação no edital. ARAGUANA (MA), 
21 de setembro de 2021.  David  Dantas Feffeira. Pregoeiro da  CPL.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA- MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N". 49/202 
— PMBDC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, 
através da Pregoeira e equipe de apoio, toma-se público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,  corn  critério de julgamento, 
menor preço por item, nos termos da Lei n° 10.520/2002. do Decreto 
n° 10.024/2019, subsidiariamente, a Lei n°8.666/93. Objeto: Aquisi-
cio de combustível. A abertura ocorrerá dia 06 de outubro de 2021 
is 12h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus ane-
xos. junto à Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  situado na 
Rua  Isaac  Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, no horário de 
08h00minh as 12h00min ou no  site  do Tribunal de Contas do Estado 
— TCE —MA, portal da transparência e na plataforma da BLL — Bolsa 
de Licitações do Brasil, através do  site  www.blorg.br, ou pelo  email:  
cp1b4c2021®gmail.com. Barra do Corda — MA, 22 de setembro de 
2021. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N". 50/2021 — 
PMBDC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do  Cords  - MA, através 
da Pregoeira e equipe de apoio, tome-se público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por lote, 
nos termos da Lei n° 10.520/2002, do Decreto n° 10.024/2019, subsi-
diariamente, a Lei o" 8.666/93. Objeto: Aquisição de medicamento 
hospitalar. A abertura ocorrerá dia 13 de outubro de 2021 is 08h:-
00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto 

Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  situado na Rua  Isaac  
Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, no horário de 08h00rni-
nh as 12h00rnin ou no  site  do Tribunal de Contas do Estado — TCE 
— MA, portal da transparência e na plataforma da BLL — Bolsa de 
Licitações do Brasil, através do  site  www.bll.ors.br, ou pelo  email:  
cplbdc2021@gmail.com.  Barra do Corda — MA, 22 de setembro de 
2021. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°. 51/2021 
— PMBDC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, 
através da Pregoeira e equipe de apoio, toma-se público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento, 
menor preço por lote, nos termos da Lei n° 10.520/2002, do Decreto 
n° 10.024/2019, subsidiariamente. a Lei n° 8.666/93. Objeto: Aquisi-
ção de material hospitalar. A abertura ocorrerá dia 13 de outubro de 
2021 ás 13h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus 
anexos, junto A Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  situado na 
Rua  Isaac  Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, no horário de 
08h00minh as 12h00min ou no  site  do Tribunal de Contas do Estado 
— TCE — MA, portal da transparência e na plataforma da BLL — Bolsa 
de Licitações do Brasil, através do  site  www,b11.org,br, ou pelo  email:  
eplbdc2021ra)gmail.com. Barra do Corda — MA, 22 de setembro de 
2021. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°. 52/2021 
— PMBDC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, 
através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, 
menor preço por item, nos termos da Lei n° 10.520/2002, do Decreto  
if  10.024/2019, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93. Objeto: Aqui-
sição de medicamento psicotrópico. A abertura ocorrerá dia 14 de 
outubro de 2021 is 13h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital 
e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  situado 
na Rua  Isaac  Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, no horário de 
08h00ninh as 12h00min ou no  site  do Tribunal de Contas do Estado 
— TCE — MA. portal da transparência e na plataforma da BLL — Bolsa 
de Licitações do Brasil, através do  site  www.b11.org.br, ou pelo  email:  
cp1bdc2021@gmail.com.  Barra do Corda — MA, 22 de setembro de 
2021. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município. 
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TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO  

AV ISO  DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
041/2021 - 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, instituido 
pela Portaria  if  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  if  
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 07 de Outubro de 2021, 
a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de  Preps  
para eventual prestação de serviços de organização de eventos 
esportivos 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 
08:00hs (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:  
hitus://htto://amarante.ma.eov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://www.uortaldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
24 de Setemro de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 
Municipal ;•‘: 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
042/2021 - 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, toma 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei  if  
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará às 14:00hs (catorze horas) do dia 07 de Outubro de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
Registro de Preços para e ventral prestação de serviços de 
Locação de Palco. Som. Iluminação, Sonorização e Banheiros 
Químicos de interesse das diversas Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estio à disposição dos interessados no endereço supra, de 
2' a 6" feira, no horário das 08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze  
horns),  onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
por meio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  httns://httn://amarante.ma.gov.br  ou no  site  
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
httns://www.portaldecomnrasnublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
24 de Setemro de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 
Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 
EXTRATO DE CONTRATO N° 20210820.011/2021-01. 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI  

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E A EMPRESA ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI 
EPP. OBJETO: aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de  Sande  de Amarante do  
Maranhao  - MA. BASE LEGAL: Este contrato tem corno amparo 
legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n" 011/2021 e 
rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito 
público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de 
pregos da empresa vencedora passa a integrar este contrato. 
VALOR GLOBAL: Pelo objeto ora contratado, a Contratante 
pagará à Contratada o valor global de RS 16.333,76 (dezesseis mil. 
trezentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos). 
VIGÊNCIA: 0 presente contrato iniciar-se-á na data de sua 
assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2021. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 04-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE —  
EMS;  10.301.1316.1097.0000-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES; 4.4.90.52.00- 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; 
SIGNATÁRIOS: Sr.  Wesley  Santos Garcia — Secretario Municipal 
de  Sande,  pela Contratante e o Sr. Adovandro Luiz Fraporti — 
Representante Legal, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 
23 de Agosto de 2021. Amarante do  Maranhao  (MA), em 23 de 
Agosto de 2021. Sr.  Wesley  Santos Garcia Secretário Municipal de  
Sande  

Referência: Inexigibilidade de Licitação n° 003/2021. OBJETO: 
Locação de  urn  imóvel, localizado na Avenida Deputado  La  Roque n" 
1876, Bairro Centro, no Município de Amarante do  Maranhao  - MA, 
bem como suas benfeitorias e pertenças, destinando-se ao 
funcionamento do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DO MUNICiP10 DE AMARANTE DO 
MARANHÃO/MA (IPSMAM), de interesse do mesmo. Tendo por 
VALOR TOTAL de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 — PODER EXECUTIVO; 
0216- PREVIDÊNCIA PRóPRIO - 1PSMAM. Dotação Orçamentária: 
04.272.0052.2173-0000 (manutençâo do IPSMAM). Elemento de 
Despesa: 3.3.90.36.00 — outros serviços de terceiros - pessoa fisica. 
PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO 
MARANHÃO/MA. representado neste ato pela S°. MARIA 
ELIZETE LINHARES GUIMARAES REIS, presidente pela 
CONTRATANTE, e o Sr. MARCOS DE SOUSA ROCHA. pela 
CONTRATADA. VIGÊNCIA: inicio em 06 de setembro de 2021. se 
findando no dia 06 de setembro de 2023. DATA DA ASSINATURA: 
06 de setembro de 2021. Amarante do  Maranhao  — MA, em 06 de 
setembro de 2021. Sr°. MARIA ELIZETE LINHARES 
GUIMARXES REIS CPF n°851.964.013-34 Presidente do 1PSMAM 

RATIFICAÇÃO 

Processo n° 050/2021 Inexigibilidade de Licitação n" 003/2021 
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal rf 
14.133/21, RATIFICA a INEXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N" 
001/2021, para à Locação de um imóvel, localizado na Avenida 
Deputado  La  Roque n° 1876, no Bairro Centro no Município de 
Amarante - MA, bem como suas benfeitorias e pertenças, 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art  2°, Inciso Ill, da Lei n° 424 de 28 de  Margo  de 2017 
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