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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 
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 à espécie, realizará ás 09:00hs (nove horas) do dia 26 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 material, equipamentos e EPI para atender a necessidades da iluminação 
pública de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão 
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,portaidecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. 

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

in-heiro  
Pregoeiro  Municipal 

PPEFEITUPA DE 



Publicações Legais o progresso 
Sábado, 17 de abril de 2021 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHAIO - MA 
FL(S)N°  
Reibrica: 

C1-6  

          

          

   

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS W 001/2021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocoue, 1229. Centro -Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria ri ° 235/2021 de 02 
de UlarÇO de 2021, torna público que,  corn  base na Lei Federal n° 8.666/ 
93. Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes á espécie. realizará ás 08•0099 
1610 horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando aContratação de 
empresa para Prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno 
para a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA. Este Editei e 
seus anexos estão á disposição dos interessados no endereço supra, de 
r a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13,0005 (treze  ha-
res),  onde poderão ser consultados gratultamente ou obtidos por meio 
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site  httpsJ 
/htto://amarante.ma,00v,br Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço Amarante do Maranhão/MA. 19 de abril de 2021. Valdenilson de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

visando 6 captação de recursos pare o municipio na área da saúde. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de r a 6°  feira; no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consuItados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  httids:/( 
Into://amarantemegov.brou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAS0L 
tOSJ/www.00rtaldecomorasoublicas 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 ELETRÔNICO N° 01112021 - 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,  (leaves  do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n°204/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, 
com base na Lei Federal n° 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 de Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n° 017/2021 ademais normas atinentes 6 espécie, realizará as 09:00hs 
(nove horas) do dia 03 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 equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão 
-  Mk  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 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidos por meio digital pela internet. através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httasi/htto://amaranteme.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShltos://www.aorta)docomorasoublicas.com.br/Esclaroci. 
rnentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 01212021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP: 65823-006.. 
Amarante do Maranhão/MA. através do seu Pregoeiro Municipal. institu1do 
pela Portada n°23412021 -  GAP  de 02 de 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 Leio' 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021. Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal o' 817/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará es 09:00hs 
(nove 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 Zeus anexos estão á disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 
es 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital  pets  interne( através do nosso endereço eletrônico 
no  site:  https://htto://amarante.maeov.br  ou no  site  do PORTAL DE  COW  
PRASPUBLICASIltoellwww.portaldecompraspublicas com.br/Esclareci-
mentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de 
abril 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 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 Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei 008666  regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementam n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n° 017/2021-e demais normas atinentes 6 espécie, realizará es 09:00hs 
(nove horas) do dia 06 de maio 062021, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego. por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição de livros para Educaçao Infantil I, Educe-
gao Infantil II e Educaçao Infantil  III  da rede Municipal de Amamente do Mara-
nhão/MA. Este Edital ascos anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 
13,005s (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httosi/htto://amarante.Megpv.br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShitos://www.oOrtaldecomoraspublicas.com.br/Esclareci-
mentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°014/2021 - 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  49 02 de março de 2021, torna público que, 
com baseou Lei Federal n°  10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei 00 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n°123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 00017/2021  e demais normas atinentes A espécie, realizará es 09:00h5 
(nove horas) do dia 10 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 de serviços funerbrios, traslados e 
fornecimento de umas funerárias, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Amarante do Morena° 
-  Mk  Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 60  feira, no horário das 08:00h5 (oito horas) es 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
lidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httos://httoliamarante.ma  oov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttos://www.rdortaidecomprasoubiicas.com.br/Esclareci-
mentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril de 2021 Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAi0 PREGÃO ELETRÔNICO N' 015/2021 - PORTAL 
RA DE  COMPS  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, instituldo 
pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que. 

- com baseou 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° 1232006. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°01712021 ademais normas atinentes A espécie. realizará tis 09:00hs 
(nove horas) do dia 12 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÓNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual prestação dos serviços de recuperação da pavi-
mentação asfáltica da malha viária da Cidade de Amamente do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão 6 disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2° a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) es 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidos permeio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httpsi/httellamarente.ma  gov.br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShtlps://www.portaldecomprasoublicas.com.br/Esclareci-
mentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°01612021 - 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, instituldo 
pela Portaria n°23412021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que, 
com baseou Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei 0*8.666 regulamentado pelo Decreto Municipa 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni 

cipal 00017/2021  e demais n espécie, realizer9 es 
09:00/is (nove horas) do dia 144. 21, a licitação na modalidade 
PREGAO, na forma ELETRÔNICA, o too Menor Preço por Item, objetivan-
do Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de concreto, 
bloquete e meio fio de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados no endereço supra, de r a 0/ feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) es 13:00h5 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuita-
mente ou obtidos permeio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  httos://httollamarante ma gov.br  ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAShttos://www oortaldecomoraspublicas.com.bd  
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão 
(MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01712021 - 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 Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, 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, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.600 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regula-
mentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 ademais normas atinentes 6 
espécie, realizará es 09:00/re  (rove  horas) do dia 17 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 recuperação de guia, meio fio e sarjetas e desobstrução 
de galenas, córregos e valas do Município de Amarante do Maranhão - 
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) es 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos permeio digital pela internet, através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  htlos://httollamarante.ma.gov  br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttosJ/www.00rtaldecomoasioublicas.com  br/Escla-
recimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 
19 de abril de 2021. 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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituldo pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. 
toma 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 oelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes ei 
espécie, realizará as 09:00h5  (rove  horas) do dia 21 de maio de 2021.0 
licitação na modalidade PREGAO, 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, pare aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/ 
MA. Este Edital e seus anexos  ester,  à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00/is (oito horas) ás 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtkdos permeio digital pela internat. através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  https://http://amarante.ma.gpv.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICASIrttoslAvww.portaldecomorasoublicas.com,br(Escla-
recimentos 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  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, 
toma 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 24 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Prego por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de material elétricos para atender as necessidades das Secretarias Mu-
nicipais de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão 6 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2.  a 6° feira, no 
horário das 06:00/is (oito horas) es 13:001rs (trine  hares),  onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela interne( 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://htto:// 
amarante ma aov br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttosd 
/www.00rtaldecomprasoublicas.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 ELETRÔNICO N°020/2021 - 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, instituldo pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
torna público que, com baseou Lei Federal n° 10,52012002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 ademais normas atinentes 6 
espécie, realizará ás 09:00h5 (nove horas) do dia 26 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 material, equipamentos e EPI pare atender a necessidades da ilumina-
ção pública de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos 
estão 6 disposição dos interessados no endereço supra. de 2° a 6° feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00h5 (treze  homes),  onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos por  mere  digital pela intemet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto://  
amarante.ma.govbr ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttosi 
/WWw.Portaldecomorasoublicas com.br/Esclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pnheiro 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 An. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituldo pela Portaria n°  234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
torna público que, com baseou 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°12312006. regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes á 
espécie, realizará es 09:00hs (nova horas) do dia 28 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 materiais de construção de interesse de diversas Secretarias Munici-
pais de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
horário das 08:00hs (rato horas) es 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemat, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  iftiollang:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttosi 
/wwwoortaldecornorasoublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

  

     

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque, 1229, Centro -Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  institulda pela Portaria n° 235/2021 de 02 
de março 40 2021. torna público que.  corn  base na Lei Federal ri° 8 666,  
93, Lei Complementar n' 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes 6 espécie, realizará 6s14.0090 
(catorze horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor  Prey,  Global. objetivando Contrata-
ção de empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em 
Consultoria e Assessora de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e na 
Elaboração, Revisão e Adequação  des  Leis Orçamentárias  cob  Planeja-
mento e Execução Orçamentária do Poder Executivo Municipal. Este Edital 
e seus anexos estão 6 disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2° a 6° fora, no horário  des  08:00h5 (oito horas) ás 13009, (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitarnente ou obtidos por meio 
digital oela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site  httos:1 
dittoliamarante.meoov.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço. Arnarante do Maranhão/MA. 19 de abril de 2021. Valdenilson de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°003/2021 A Prefedu-
Municipal de Amarante do Maranhao/MA. com sede na Au, Deputado  La  

_. 

4111
, 
 
owe,  1229. Centro -Amarante do Maranhão/MA, atraves da Comissão 

ermanente de Licitação -  CPL,  institulda pela Portaria n° 235/2021 de 02 
de março de 2021, torna público que, com base no Lei Federal n° 8.666i 
93, Lei Complementar n°  123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n' 017/2021 e demais normas atinentes 6 espécie, realizará es 08:00hs 
(oito horas) do dia 06 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando Contratação de 
Escritório de Advocacia para prestação de serviços técnico jurídico na  
area  de contencioso judicial que não se enquadre, pela sua natureza, aos 
trabalhos rotineiramente prestados pelo corpo permanente do Municipio. 
Este Edital e seus anexos estão 6 disposição dos interessados no ende-
reço supra, de r a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 
13 ô005 ((rem horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos permeio digital pela internet, através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  httos://htto.//amarante.ma.qov.br  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. 
Valdenilson de Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 A Prefeitura Municipal 
de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro - Amarante do Maranhao/MA, através da Comissão Perma-
nente de Licitação -  CPL,  instituída pela Portaria n' 235/2021 de 02 de 
março de 2021, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o 
disposto no  art.  21 da Lei 11.947/2009, na Resolução CO,FNDE n°26/2013 
e Resolução 004/2015.  torna público a CHAMADA PUBLICA para aqui-
sição de géneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações, para atender os alunos da rede 
pública do Município de Amarante do Maranhão/MA. Os Grupos  Formals,  
Informais e Fornecedores lndividuais deverão apresentar a documenta-
ção para habilitação e o Projeto de Venda do dia 19/04/2021 até o dia 10/ 
05/2021 das 08:00 as 13:00 hrs no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA. Este Editsl e seus anexos estão 
gi disposição dos interessados no endereço supra. de 2.  a 6° feira, no 
horário das 08.0050 (oito horas) as 130065 (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos per meio digital pela interne(  
sire  vés do nosso endereço eletrônico no  site,  httoS.//htto,// 
amarente.meaov.br   Esclarecimentos adicionais. no mesmo endereço. Ama-
rante do Maranhão/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa Costa 
- Presidente da  CPL.  

  

       

    

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 009/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA, com seda na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 

5923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni- 
instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 

ma publico que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta- 
o 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 09:0055 (nove horas) do  die  39 de abril de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço, por Item. objetivando Registro de Preços para eventual aquis,ção 
de medicamentos, material hospitalar e corre/atos de interesse da Secre-
taria Municipal de Saúde. 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 consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  httos://httoJtamarantema.gov  br ou 
no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAS(ittos:// 
www.00rtaldecomorasoublicas.comôr/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de março de 2021 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 - 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 Portada n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021 
torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes 

espécie, realizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 30 de abril de 
2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forno ELETRONICA, do tipo 
Menor Preço. por Item, objetivando contratação de empresa para presta-
ção de serviços de assessoria e consultoria à secretana de saúde, com 
vistas à operacionalização de sistemas disponlveis do governo federal, 
do govemo estadual, fundo nacional de saúde -  fns  (gerenciamento de 
objeto e propostas),  strips  (sistema de apoio à implantação de politicas em 
saúde) e todos os programas e projetos lincados a secretaria de saúde 

  

          

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA, PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021, OBJETO 
Registro de Preços para eventual e future aquisição de  Came Bovine  para 
atender as demandas das Secretaries do Município deporto Franco. ABER-
TURA: 04 de maio de 2021, es 09:00h (nove horas), TIPO DE LICITAÇÃO. 
Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praga DemétnoMilhomem. n° 10, Centro, 
Porto Franco/MA. OBTENÇAO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão 
disoosição dos interessados. de 2.  a 6° fora, em dias úteis, no horário das 
08:00h (oito horas) es 12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL,  situeda na Praça Demétrio Milhomem, n° 10, Centro, Porto 
Franco/MA, e no  Ono  oficial deste poder executivo - 
voneportofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo  e-
mail  cpiportofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 15 de abril de 2021. 

AVISO DE ABERTURA, PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021. OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual e future aquisição de  Pasts  e 
Bolos, para atender as demandas das Secretarias do Municipio deporto 
Franco. ABERTURA: 05 de maio de 2021, es 09:00h (nove horas). TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praça Demétrio Mi-
1/remem, n° 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: 
Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados, de 2.  a 6° 
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) es 12:00h (doze 
horas). na Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  situada na Praça 
Demétrio Milhornem, n° 10, Centro, Porto Franco/MA, e no sltio oficial 
deste poder executivo - www.portofranco.megovnr, onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 
no endereço supre ou pelo  e-mail  col.portofranco@gmail.com. Porto 
Franco/MA, 15 de abril de 2021. 

 

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021, OBJE-
TO: Registro de Pregos para eventual e futura aquisição de Gás de 
Cozinha Engarrafado GLP P13 e P45, tipo doméstico (Recarga) e Botijão 
de  Geis  de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas das 
Secretades do Municipio de Porto Franco, ABERTURA: 06 de meio de 
2021,  cis  09005 (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por 
Item, ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem, n°10. Centro, Porto Franco/ 
MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos estão ã disposição 
dos interessados, de 2.  a 6° feira, em  dies  úteis, no horário das 08:00h 
(oito horas) és 12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de Licita-
ção -  CPL,  situada na Praça Dernétrio Milhomem. 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.portofranco@grnall com Porto Franco/MA, 150v abril de 2021. 

 

    

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

 

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEI 

nAdItHIZInlinte Ai ohndo,, p.,r -  no i pela internei, atraveS ito 

nosso endcreço eleirOn  'co  no /littp:ilantaratituna.go.  

fir  ou no !slie do PORTAL  DI- -; - IC  AS  https://wwas. 

portaldecomprasuufilicas.com.fir . ammo:,  adicionais, no 

mesmo endereço. marante do Nlaraitia• , I, 19  dc  abril de 2021. 

Clcbio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO LLVIRÔNI(O N 015/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de 

Ani.11.1nle do Maranhão MA.  corn  sede na Av. Deputado  La  Roeque, 
2»). Centro. CEP: 65923-000 -- Amarante do Maranhão/MA. através 

seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n" 234/2021 
-  GAP  de 02 de março de 2021. trima público que. com  base na 
Lei Federal n'' 10.520/2002, regultimeniado pelo Decreto Municipal 
01S/2021.  art.  15 da lei n" 8.666 regulamentado pelo Decreto Mu-

0  19/2021. Lei  Complemental IC  123/2006, regulamentado 
peloPecreto Municipal n'• 017 2021 e demais normas atinentes  it  

esperic, realizara as 09:00bs I  nose  bolas t do lia 12 de inato de 2021, 

a licitação na modalidade PRECI.Va  ea  forma ELLTRÔNICA, do 

tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação dos serviços de recupc.r,içao da pavimentação as-

Utica  da malha vidria da Cidade  dc  Amarante do  Maranhao  — MA. 

Este Edital e seus anexos estão a disposiçao dos interessados no 
endereço supra. de 2' a 6'  feint.  no hoeirio das  Its.)  P115 (oito horas) as 
1,3tPIlms (trcze horas), onde poderão ser consultados gramilamente 

ou oluidos por meio digital pela internea atraves do nosso endereço 

elctromeo no  site:  https://http://amarantc.ma.gov.br  ou no  site  do 

PoRTAL DL COMPRASPUBLICAShapsalwww.portaldccom-

praspitfilicas.com.firalisclarccimentos ,idicionais, no mesmo en-
dereço. Amarante do Maranhão (MAr. O  de abril de 2021. Clebio 

Cardoso Pinhe Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO LEI BÕN ICO IV 016/2021 

- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao  MA. com sede na As. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 Amarante do Maranhão/MA, através 

do  sot  Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n" 234 - 2021 - 
G,AP de 02 de março de 2021. toma  rabbet.)  que. com  base na lei Lede'- 

nil 10.520.2002. regulamentado pelo Decreto Municipal 01812021,  art.  

1.5 da  Lein'  8.666 regulamentado pelo Decrea) Municipal 019 2021, Lei 
Complementar o" 123 2006. regulamentado pelo Decreto Municipal  

le  017/2021 e <lanais normas atinentes a espécie, realizara as 09:00hs 

(no\ e horas) do dia 14  dc  maio de 2021. a licitação na modalidade 

PR1ArAO, na forma LLETRONICA, do tipo Menor Preço por Item. 

objetivando Registro de Preços  pow  eV,:ratual aquisição de tubos de 

concreto. bloquete C meio fio de interesse  an  Prefeitura Municipal de 

Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e  setts  anexos estão a dispo- 
sição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6" feira, no honirio das 
08:00hs (oito horas) as I 3:001is  (true  horas),  tinkle  poderão ser consul-

tados gratuitamente ou obtidos por meio digital  pet.) Internet.  atrax és do 

nosso endereço eletrônico no  site:  littps://littptliamarante.mmov. 

br ou no  site  do PORTAL DL COMPRASPLBL1CAShttps://www. 
portaldecompraspublicas.com.briEselaro.:tiriento,-: adicionais, no 

endereço. Amarante do Nlaranhao t M A ), 19  dc  abril de 2(C. i 
Clebio Ca idoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO El.,ETRÔNICO N° 017/2021 
- PORTAL, DE COMPRAS PUBLICAS - Prcleituta Municipal de  
Amirante  do Maranhari'MA, com sede na As. Deputado  La  Rocque.  
1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amai ame do Mtunnhão/MA, atraves 
do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n"234-2021-  GAP  
de 02 de março  dc  2021, torna publico que. com  base na Lei Federal o-
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021.  art.  15 
da Lei n" 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 01912023, Lei 
Complementar n" 123..2006. regulam a-  do pelo Deenato -Municipal 
rtr.  017/2021 e demais normas atincnt,. realizará 09:001r,  
hat-.  bolas) do dia 17 de  mitio li Jo  ia illnd:dlihnldtn 

PREGAO, na fonna ELETRÔNICA, do tipo Menor preço por Item, 
objetivando Registro de Preços para eventual prestação dos serviços de 
novena* de guia, mero tio e sarjetas e desobstrução de galerias,  col--
regos e valas do Min iicipio de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital 
e seus anexos estdo a disposição dos interessados no endereço supra, de 
2" a 6" leha, no horário das 08:00hs (oito horas) tis 13:00hs (treze horas). 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela interne), através do nosso endereço eletrônico no  site:  htlps://htlp:// 
amarantc.ina.uov.br  on  no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBL1-

CAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  

adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de 
abi il de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVIS() DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021. 
- PORIAL DE COMPRAS PUBLICAS - Preteitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na  AV.  Deputado  La  Rocque. 
1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhã&MA, atraves 
do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  
de 02 de Inarço de 2021, torna público que,  corn  base na Lei Federal n'' 
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2(121.  art.  
IS 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 especie, realizará 
aa 09:00hs (rime horas) do dia 21 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 dos serviços de locação de máquinas pesadas  corn  operador, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Amarante do 

Maranhão/MA. Este Edital e  sells  anexos estão à disposição dos in-

teressados no endereço supra, de 2' a 60  feira, no horário das 08:00h5 

(oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 

nosso endereço eletrônico no  site:  httPs://littu://amarante.ma.gov.  

ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShftps://www. 

portaldecomnraspublicas.com.br/Eselareeimentos  adieionais, no 
mesmo endereço. Aniarante do Maranhão (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 
Amarantc do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-00()— Amarante do Marantitio: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. regulamentack) pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da 
Lei  If  8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei Comple-
mentar n' 123 2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n" 01721)21 
e demais nonnas atinentes à espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) 
do dia 24 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na  llama  ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivan-
do Registro de Preços para eventual aquisição de material elétricos 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amarante 
do Maranhao /MA. Este Edital c seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra. de 2' a 6" feira, no horário das 08:00hs 
it‘i to hoi as t as 11:001as (treze horas). onde poderão ser consultados 
.4rituitaiiiente ou  (kudos  por meio digital pela intemet, através do nosso 
enderceo cletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  
site  do PORTAL DE COMPRASPLIBLICAShttps://ww‘v.nortalde-
compraspublicas.com.briEsdarecimentos adicionais;  no mesmo 
endereço. Amaral-lac  do Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio 
Cardoso 1 'iruhii { -3 Pregoeiro Municipal, 

:VVISO  DV.  LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 
PORTAL DL COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 

• tt)1160/MA. com sede na As. Deputado  La  Rocque, 
,3 ,923-000 — Amarante do Maranhão MA, atras és 

instituído pela Portaria n' 234/2021  -GAP  
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de 02 de março de 2021. mina público que. com  base na Lei Fedi  
nil IC  10.520 2002. regulamentado polo Decreto Municipal 018:2021,  art  
15 da Lei n" 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019 2021, Lei 
CompI.:menhir n 123 2006, regulainentado pelo Decido Municipal 
017 2021 e demais nomias atinentes à especie. realizara as 0901hs (nove 
horas) do dia 26 de maio  dc  2021. a licitação na modalidade PREGÃO. 
na  forma ELETRON1CA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
Registro de Preços para eventual aquisição de material, equipamentos 
e FP1 para atender a necessidades da iluminação pública de Amarante 
do Maranhao/MA. liste Edital e seus anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2 a 6 feint, no horário das (>8:000s  
(ono  horas) as 13:000s (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internei, através do nosso 
endereço eletrimico no  site:  hrips://http://amarante.ma.gov.br  ou no  
site  do PORTAL DE CUM PRASPIJIII.K. AShttps://vvvvw.portalde-
comprasoubliens.eoni.briEsclarceimentos  adicionais, no mesmo 
endereço. Amarante do Maranhão (MA).  It) tic  abril de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

,WISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021 • - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarantc do Maranhão/MA, com sede ai Av. Deputado 1..a Rocque. 
1229. Centro. CEP: 65923-0(10 -- Amarante do  Maranhao  MA. através 
do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n" 234'2021 -  GAP  
de 02 de março de 2021, toma público  gm.  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 0192021, Lei 
Complementar n° 123 2006, regulamentado pelo Decreto Municipal 
n - 017/2021 e demais normas atinentes a especie. realizara as 09:00hs  
(nose  horas) do dia 28 de maio de 2021, a licitação na modalidade 
PREGAO. na  forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço  poi-  Item, 
objetivando Registro de Pregos para es entual aquisição de  materials  de 
construção de interesse de  di  N ersas Secretarias Municipais de Amarante 
do Maranhão MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2" a 6' feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) as 13:000s (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  interim,  através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  bttps://bttp://amarante.ma.gov. 
br ou no  site  do PORTAL DL COMPRASITBLI('AShttps://www. 
portaldecompraspublicas.com.brlEselareeimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Almirante do  Maranhao  (MA), 19 de abril  dc  2(121. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES - MA 

AVISOIW.\DIAMENTODE LICITAÇÃO  PROCESS()  N"49/2021-PMA-
MA. PREGA0 PRESLNC1AL N" 012021- PNIA. OBJEFO:  comma,*  de 
empresa especializada  pant  prestação de serviços de limpeza uMana em vias 
públicas no Município de Antioses. A Preleitunt Municipal de Amioses -  NIA.  
através de seu Pregoeito e Equipe de Apoio tom público o adiamento da licita-
ção em epigrafe. ate ulterior deliberação. Araioses - MA, 14 de abril de 
2021.  Andre  Luis Cialvão. Pregoeiro — Araioses - MA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO 
MARANIlio 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGA0 ELLTR6NTICO SRP N" 
007 2021.0 MUNICÍPIO D17 BELA VISTA DO MARANHA() - 
MA. através da Preleitura Municipal de Bela Vista do  Maranhao,  
torna publico aos interessados que.  coin  base na Lei rt" 10.520/02. 
Decreto Municipal n" 013:2020, Lei Complementar n'' 123 2006 
alterada pela Lei Complementar n' 147'2014. I.ei Complementar 
n" 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei 
nO 8.666/93 e suas alterações posteriores e  denials  legislações per-
tinentes. fará realizar no dia 29 de Abril de 2021, As 09:30 (nove 
e trinta) horas. no  site: Intps://www.lieitabelavistadomaranhao. 
com.br. licitação modalidade Pregdo, na forma Eletrônica PF  

007/2021, para Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço 
por item, tendo como objeto a eventual e futura contratação de em-
presa para aquisição de pneus e acessórios destinados aos veieu-
los e maquinas pesadas. pertencentes à frota do Município de Bela 
Vista tio Maranhão/MA, de acordo edital e seus anexos. O edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço na Sala 
da CPI., localizado na Rua do Comércio,  sin°,  Centro, de 2' a 6' 
feira, no horário das 08:00 (oito) as 12:00 (doze) horas, no endereço 
eletrônico deste poder executivo; www.licitabelavistadomaranhao. 
com.br, ou http: Ibelavista.ma.gov.br, onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
acima citado. Bela Vista do Maranhão — MA.  ern  13 de abril e 2021.  
Marlon  de Sousa Silva-Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/ MA 

AVISO DE LICITA0.0 PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021—
SRP A Prefeitura Municipal de Bom Jardim; MA, por meio da Pre-
goeiro Oficial, torna publico aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão. na forma eletrónica. do tipo menor prego por 
item. em regime de Fornecimento, tendo por objeto a Formação de 
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empre-
sa para o fornecimento de  Gas  GLP e Agua Mineral, a fim de 
atender as necessidades das Secretarias Municipais Bom Jardim/ 
MA. A realização do certame está prevista para o dia 03 de maio 
de 2021, is 15h00m1n (Quinze horas) — horário local de  Born  Jardim' 
MA. 0 recebiinento das propostas, abertura e disputa de preços será ex-
clusivamente por  mein  eletrônico, no endereço: WWW.licitanet.com.br. O 
edital completo está à disposição dos interessados no  site:  www.bomjar-
dinuna.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 
do  e-mail:  prefeiturabomjardimeplftmail.com.  Born  Jardim MA, 13 
de abril de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021.A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de  Bre-
it).  Estado do Maranhão. torna público, para conhecimento dos inte-
ressados que fará realizar, sob a égide da 'Lei n.° 10.520-02, Decreto 
10.024/19 e Decreto Municipal n." 010-'2017 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações posteriores, li-
citação na modalidade Pregão no modo Eletrônico, do tipo menor 
preço. por lote, que tem como objeto a Locação de Estrutura para 
Montagem de Ambulatório Provisório para Tratamento de Pacien-
tes  corn  Sintomas Gripais de Interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde de Brejo • MA, que se realizará no dia 30 de abril de 2021. 
às 09:00 horas (horário de  Brasilia).  através do uso de recursos da 
tecnologia da informação,  site  https://www.portaldecompraspubli-
eas.eom.br, sendo presidida pelo Pregoeiro Oficial desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação. situada 
na Avenida Luis Domingues. 95, Centro, Brejo — MA. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na página  web  do Portal de 
Compras Públicas Endereço: https://www.portaldecompraspubli- 

 Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrô-
nico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019. Brejo— MA, 12 de abril de 
2021. Magno Souza dos Santos — Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CENTRO DO 
GUILHERME - MA 

PREG,40 ELETRONICO N" 011:2021. -  ARP  PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO N" 011/2021. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO N" 011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 
011/2021. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio 
de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL,  tor-
na público que realizara licitação na modalidade Pregão sob a forma 
FIcriônica, n" (lb 112020. cuio objeto trata da aquisição de medica- 
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licitação na modalidade PREGkO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registto de Preços 

para eventual aquisição de material elétricos para atender as 

necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do 

Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão  it  disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2" a 6' feira. no horário das 
08:001is (oito horas) as 13:001is (treze horas), onde poderão ser 

consultados gratuitamente ou obtidos  poi  meio digital pela 

internet. através do nosso endereço eletrônico no  site: 
Mips:  ihttr• amarant.e.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 

COMPR.A SPUBI  IC  A  Shims:  Axlvvv.porta ldecompraspub licas.co m  

.brEsclarccimcritos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  

Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
020/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 

Municipal de Amarante do  Maranhao  MA, com sede na As. 

Deputado  La  Roeque. 12,29, Centro.  (EP:  65923-000 - Amarante 

0 
 ,• - do Maranhao/MA, atnives do seu Pregoeiro Municipal, instituído 

.ela 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 »`' 

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 especie, 

realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 26 de maio de 2021, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na tOrma ELETRÔNICA, 

do tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro de  Preps  
para eventual aquisição de material, equipamentos e  LPL  para 

atender a necessidades da iluminação pública de Amarante do 

Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão  ii  disposição dos 

interessados no endereço supra, de 2" a 6" teira, no horário das 
08:001is (oito horas) as 13:001is (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  

interim,  através do nosso endereço eletrOnico • no  site:  

Intris:/http:•atnarante.ma.gov.br  ou CO sue do PORTAI. DE 

COM 1) R ASPUBLICASImpsivv‘N. w.portaldce, anprasnublicas.eo  in 

hr   Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  

Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clelao Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

kVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
021/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA. com sede na As 

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,  corn  base na Lei Federal n' 10.520/2002, 

regulamentado pelo Decreto Municipal 0 1812021,  art.  15 da lei n" 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 

Complementar n' 123/2006, regulameniado pelo Decreto 
Municipal n' 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 

realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 28 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 materiais de construção de interesse de 
diversas Secretarias Municipais 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 intemet, através do 
nosso endereço eletrônico no site:  
http_s1::/htt1i  amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICASIMps://www .poria Idecompraspublicas.cotn  

.brEselarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  

Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 

Pregoeiro Municipal 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°. Inciso  lit,  da Lei n°424 de 28 de Marco de 2017 
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