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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2021 
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, instituido pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março 
de 2021, torna público que, com base na Lei Federal  re  10.520/2002, regulamentado 
pelo Decreto Municipal 018/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado 
pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará 
ás 09:00hs (nove horas) do dia 10 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a 
contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
veiculo para o transporte escolar do Município de Amarante do Maranhão visando o 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Este Edital e 
seus anexos estão á 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:  httos://http://amarante.ma.qov.br  ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS https://vvvvw.portaldecompraspublicas.com.br/ 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 29 de julho de 2021. 
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Pregoeiro Municipal 
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Ministro diz que governo tem adotado medidas para garantir energia 
"Não vailaltar energia", disse Bento Albuquerque 

mind"  em abril. vela firamos 
que foi a pior crise com escas-
sez Mdrica da historia do  pins.  
dos Ultimo, 90. 100 anos. Mas 
isso não d motivo de preocu-
pação pare is sociedadur . disse 
hoje o ministm. 

Elento Albuquerque disse que 
a pasta lem  Milady  em conjun-
to com outros atores, somo 
governos estaduais. operadores 
do setor de energia e  !anthem  
o parlamento. para buscar 
das para a crise no setor. Se-
gundo o Operador Nacional do 
Sistema F. tetra° (ONS), o 
passa  petit  -pior crise hidrolo-
gira  des&  1931C. No final de 
junho. o  govern(' (ninon  Lima 
Medida  Pro,  iliõria (Mnl ).055,  
21 pare  crier  a  Camara  de Re-
gras Excepcionais para Gestão 
Hidroenergetica. Creg. 

Entre as atribuições (1,, gm-
po presidido por por Albuquer-
que. este determinar alter:105es 
na sazão do: resen atOrios das  
Mims  hidreleirieas  it,, mils,  
envo lven do de finiçoes pare 

limites de uso, annazenamento 
c vazão.  Akin  do Ministerio  
Jr  Minas e Energia. partici-
pam da  camera us  ministeri-
os da Economia; da  lames-
nature:  da Age ieultura,  Peen-
aria  e Abastecimento: do Meio 
Ambiente: e do Desenvolvi-
memo  Regional. 

Albuquerque disse ainda que 
entre as ações que  ratan  sendo 
adotadas, esta o uso de todas 
as fontes de  energies  disponí-
veis, moo as termelétricas. que 
tem  inn  custo de acionamento 
mais caio. Neste quarla-feira, 
o ministro participou da reinau-
guracão de uma dessas usinas, 
a Usina Termoeletrice  
William  Ariona, em Campo 
Grande ). 

"Vamos despachar todos os 
recursos que  winos denim  do 
nosso sistema instalado no pais. 
Vainos esperar atd e final do MO 
quando  mud  o  period°  Umido e  
Samos utilizer  nossa matriz que 
e  mink,  divemiticada". disse. 

Mais  redo,  o ministro foi 

cidade de Corunibe (MS). onde 
visitou iiheitinhos do Pantanal 
beneficierios do Programa Ilti-
mina  Pentane!,  no  ambit°  do 
Programa I uz pare Todos. 

Na regiao, este sendo imple-
mentado um progniina de ge-
ração de energia fotovoltaica.  
cons  armazenamento em bate-
rias, o que possibilita a dispo-
nibilização daenergiaeletrica do 
forma ininterrupta. 

"FM  nude  ver, só a  erica- 
cia desse programa  tan  uma re-
gião como do  Pentane' mat,  
grossensc, mas também a inclu-
são social .que o programa ofe-
rece para as pessoas atendidas 
pelo  program,  levando dignida-
de, cidadania, mas iambem pers-
pectives novas em sues vidas". 
afinnou o Mastro 

Serão atendidas 2.090  famili-
es, corn oust)  total de R$ 127 
milhões. sendo RS 73 milhoes da 
Contado Desenvolvimento Ener-
gelico (CDI,I e R$ 51 milhões 
de  Energise.  companhia local de 
eitergia. (Igincia Brasil) 

0 ministro de Minas e  Etter-
gin, Beni°  Albuquerque, voltou 
a  &inner °mein  ( 28) que o  pals  
Mc Cone risco de racionamen-
to de energia ou de um apagão 
elétrico devido à grave crise 
hidt ire. Segundo o ministro, 
desde o ano passado, quando 
se verificou uma redução no 
olume de chuvas. o governo 

tem  monitored°  a situação e 
adotado as medidas  necessari-
es  para garantir o suprimento 
de energia,  

"Não vai  bitter  energia. Cs-
turnos adotando medidas des-
de o  ano passado, quando oh-
servamos que as anuèneias nas 
principais bacias hidrognificas 
estavam muito baixas e depois 
quando terminou o período  

AVISO DE LICITADA0 

F'REGÃO ELE I liCTNICO Ne 029 2021  .POR FAL DE COM101PRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amara,. In Mararre5oitAA.  MIT  ,edo 
As Deputado  La Romero  1229, Centre. CEP: 65923-000 - Amara.,  do • Maraeheo/MA através do seu Pregoeiro Municioal.  instil, 'LP  ride Podaria 
n° 234,2021 -  GAP  de 02 de marg., de 2021.  tor. Mather,  que core  nose  
'ai ci Federal  re  10.520/20022 regulamentado pelo Decreto Muacipai ute) 
2021 Lei Conmlementar n° 12312006. reguiamentad, polo  Demers  
sais' 011/2021 e dermas narinas  absentee  8 espécie, reeli7ará ás 09 001is  
(nose horns)  do dia 10 de Agosto de 2021. a licitação na modalidade 
PRECTÃO. no  roe. Ft  FTRONICA, do tipo  Men,  Preço portio'r obetivan.  
sea  conttalaçao de empresa esoecatzata pare presaçâo dos serv ços 
se  tort-nee  de calculo  pars  o transporte escolar do Municipio de Arierante 
no Marn,".5u visando o atendimento das necessidades .ta Secrelala 
Muncipal de Erleraçeo. Este Edital e  sees  emsçs estio à disposiche Ais 
reeressades no endereço suroa. de 2. feira. To ioirârici das os  rob,  
(oito noras) ás 13,00hs (traze horas). onde podereo ser  consul  tados 
gratuitamente nu obtidas por mole eigital  Oa Internet.  ai-avós  du  nosso 
endereço  °totemic°  no soe: ettpsohttp://amaranteeragov.br  011 no  site  
<to PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS httpseeaww.portaldecorepras 
Publices.com.be  Esclarecimentos edicionais, no mesmo endereço. Amo-
rente do  Wean.°  (MA), 2955 jitlho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - 
Preoceire Menicieal, 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGivO E  LE IRON'  C 0  KO  033/2021- PORTAL DL COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Muncipal de Arnarante do Maranhao/MA.  Toni sale ea  
Av. Deputado te Rocque. 1229, Centro. CEP: 60923000 - Amarante do 
MaranhaoMA. atraves desce 1 regoero Municipal. inst amo pela nortana 
n" 231/2021 -  OAP  de 02 de realço de 2021, torna público  pure, corn  base 
ira ei Federal e` 10.520/2002. regulamentado polo Decreto Municipal 018/ 
2021,  art.  15  ea  Lei n' 8.66C regul  ¡oriented° pale  Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei Complementar n' 1232006.regularnentado pelo Decreto Munici-
pal n` 017/202,  e demais normas atinentes à  °specie.  realizara àt OgOOTIS 
Move horas! dia 17 de Agosto de 2021. a licitação na modalidade 

, PREGÃO  en  forma ELETRÔNICA do tipo  Metter  Preço per Itern objetivao 
do Registro de Preços para eventual aquisição de materia,s esponivos 

i  ram  aiencer as necessirlades  'Ins  Secretaries Municipais de Amaral. 
do  Maranhao  - MA. Este  Elliot  e  sees  anexus  ester,  a dsposiroio dos  
¡recrossed°,  no e-dereço ,upre. de 2" a 6° foira, no horário das 00001's 
(ode horas) es 13.00h5  (bozo heresy  onde pode-as ser consultados 
gratuitamento ou obtieos por  mob  digital  pole Internet.  atrasos do nosso 

T eneereço eletrônico no  site:  httos:Theptlarnararte.megov.br ou no  site  
do PORTAL  OE  COMPRAS PUBLICAS httpa/Avme.portaldecompres 
publicas.combe Eselarecimeltas adiconaia nu reesreo endereço.  Area- 

, rante do Marimba') (MA). 29 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Preyoe.ro Municipal 

AVISO DE UCITADA0 

PREGÃO ELE rstONico  sr  1)30/2021- PORTALLTE COMPRAS P UBLI-
CAS - Preleihra Municipal de Amare-rte  do MaraneacvMA.  corn  sede  ea  
As. Depute.  La Romeo,  1229, Centro. CEP 65923-000 -  Ammar.  do 
Maranhão/MA.  strands  do  See  Pregoeiro Municipal, institoido prole Portaria 
e° 2342021  'GAP  de 02 de março de 2021, torna público gee mire  ens° 
ea  Lei  Federate  ' 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto bluni ideal 018/ 
2021,  art.  ,  Oda  Leio' 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019! 
2021 lei Co mplerneetar n' 123/2006.regulamentado pelo Decreto Muniei-
pal n= 017(2021 e Cereais mamas atieentes 5 espécre. real igare As 013:00hs 
r  nerve her.)  do da 11 de Agosto de 2021. a hcilação es modalioade 
i'FIEG;40. na forma ELE FRONICA. do  ilea  Menor Preço D07-  I tem. cale/¡vau-
do Registro  or  Preços para eventual prestação dos se,iços de decetI,a-
ção, desinsel zação desinfecçao. desratização e Impeza das caixas 
08.439:aqua  corn  o forneeirnento de  man  de  ohs,, lodes  as insurrios. 
materiais equparnentos necessários a serem exectrados nos oredlos 
publicos de  itinerant°  do Maranoão - MA. Este Edital e seus anexos estão 
A disposição dos interessacos no endereço supra de 2.  a 6.  feira, no 
horário das 08.00h5  toile  horas) as 13:001  us  (treze horas), onde poderio 
ser cons..os gratuitamente ou obtidos por  men  digital  peat  internel. 
através  dc  nosso endereço eletrônico no  site  ettpaehttp.// 
amarente.nragov.br  nono  site  do PORTAL DE COMPRAS POBUC.AS  ht-
tovewweeportaldecompraspublicas.cortbri Esclarecimentos adiconais, 
no  memo  endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de Julhe de 2021. 
Clebio CaMoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

•

AVISO DE UCITACAO 

PREGÃO ELETRONICO N' 031/2021- PORTAL DE COMPRAS PUNLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amaranto do Maranhao/MA.  corn  sele  ea  
As. Dereitatto  La  Rocuue, 1229. Centro. CEP: 65923-000 - Arnar.le.to  
Maranhão/MA,  strayer du Rau  Pregueiro Milnicioal, instittildo pela Portaria 
n° 234.2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. toma eriblice que nor, base 
na Lei Federal n ' 10.520/2002. regulamentado pelo  Decreer  Muncipal 018/ 
2021.  art  15 da Leio' 8.666 regulamentado polo Deerel, Muncipal I:I I 9' 
2021, lei Ccmplementar n' 123/2006.regulareentado  pole  Decreto 0,010' 
sal n' 017/2021 ademais normas ati r entes A espede. real izarA As 10:00M15 
tneve horas) clO de 11 de Agosto de 7021, a licitaçAo na modaheade 
PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço  car  Item. objetivan-
do RegIstro de  Preps  para eventual aquisição de Móveis, Eletrodomésti-
cos e Eletrônicos, para atender as necessoades das Secretaries Menici-
uais de Aniarame do Maranhão - MA. Este &Mal e  sees  anexos  esters  a 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6' feira, no 
horário das 08,00hs  Mao  horas) as 13 01)hs  Braze her.), node coder.°  
ser consultados gratuitamente ou obtidos  pm  moo digital prila  Internet 
;Mayas  de nosso endereço eletrenico no  site:  ,ttpsi hltp ri 
arearantorna.gov.br  suer, site  do PORTAI_ DE COMPRAS PUBUCAS ht-
resTeesew.portaldecompraspublicas.com.bri Esdarocimentos adicamais, 
no  reeve°  endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 211  le  Juleo de 2021. 
Ctebio Carcoso Ficheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELE IRÓNICO N' 032/2021 - POR TAL DE COMPRAS PUBLI.  
CAS  - Prefeitura Municipal de Amarante de Maranhao/MA,  corn  sede na 
As Dept:tarty  La  Rocoue, 1229, Centro, CEP, 65923-000 - Amaral. do 
Marerhen/MA. alraves do seu Pregoeiro Municipal, instituldo  pets  Portaria 
n‘ 2342021  'GAP  de 02 de março de 2021. toma público q., com Imee  
ea  Lei Federal  re'  10.52C/2002 regulamentado pelo Derreto Muncipal 0181 
2021.  art  15 da Lei n° 8.666 regulamentado  Kan Decree-,  Muncipel e19e 
2021, Lei Complementar n' 123/2006, regulanmetadi i  pelts Demers Mr mid-
pal  n1017/2021 e  denials 'torten  atillentes 5 especie, realizará As 00001,s 
move horas) do dia 16 de.  Agoslo de 2021. e licitação no inodalidade 
PREGÃO,  on  forma ELETRONICA. do  Tipp  Me  nor Preen pollen',  ohjerivan-
do Reg  sea  de Pregos  pars  eventual prestação  dc  serviço de lavagein de 
carro (lava  ratio)  compreeedendo limpeza gorel com toda meo os flora 
necessArie, equipamentos e lesemos pare e perlean higenizaçao dos 
veiculos de pequeno porte, veiculo de  medic,  ore  %Meek) in canoe  
norte, veicclos  tole  earninhão. meleeas pesadas e motouiclatas de Muni-
cipio  its  Arr.:ante do  Maranhao  - MA. Este Edital e  sees  orntzus estao a 
diseosição dos interessados no endereço supra. de 2' a 6°  loins  no 
horário das 118:001. )oito  home)  as 13:001,5 (treze horas). onde prelmeto 
ser consultados gratuitamente ou oblieos  pro  meu digital pela intereel, 
etra,Ms do nosso endereço eletrônico no  site'  httpaehttle// 
arnarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAI  OF  COMPRAS  PUB!  ICAS ht-
trislAvw.v.portaldecompraspubli.s.corn.be  Esdarecimentos alio errais. 
no mesmo endereço. Arnarante do  Maranhao  IMA). 29 de Juleo de 2071.  
CI  ebio Cardoso Pirheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LicrrAgAo 

PREGÃO ELETRÔNICO 00  34,2021. PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeirtee  *minipill  de  Amer-ante do Maranh5o/MA,  cam  sede . 
Av.  Deputed° La  Recque, 1229, Centro, CEP' 65923-000 - Amarante do  
Maranhao  MA. atnaves do  Sao  Pregoeiro Municipal instarido pela Portaria 

234/2021  'GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, com base 
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentacto pelo DecTeto Municipal 018/ 
2021, Lei  Con  tple rr  tartar  n' 123/21106 reptile  monied°  polo Decreto  Memel. 
pal  e" 017/2021 e derrais normas atinentes A espécie, realizare As 09:00h5 
imive horas) do dia 10 de Agosto de 2021. a licitação na modalidade 
PREGAO, na  Mena  ELETRÔNICA, rio tipo Menor Preço, som Item objetvan-
do a cortratação de erepresa especializada para actrisçao de equipa-
mentos e mateoal pernenenle para unictades básicas de saUde ao' (um) 
velculo de passeio.  earn  atender es neeessidades da Se.oretala  
pal  de Saude de  Amirante  do Moraishho - MA. Este  EOM  e seus anexos 
estão à disposição dos intaressatios  imp  endereço supra. de 2' a 6' feira, 
no  her-ado  das 08,00hs  Mite hems)  As 13:00hs (lrece hnmasi, onde rode-
'ão  ser corsultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internei,  
weaves  do  rinse  endereço  el  etrôo ico no  site: flips  ehttpol 
amarante.ma.gov.br  Cumin site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  ht.  
tps://wv.w.ponaldecompraspublicas.comao Esdaregmentos adicionais, 
no  meanie  endereço  Animater!  do  Maranhao  (MA), 29 de julho de 2021. 
Clehio CanToso Preheen Pregoeins Munripal. 

AVISO DE UCITAÇ AO 

risircan rtr. T136NICO ta" 03312021 .PORTAI DE COMPRAS PURI"-
CAS - Prefeitera Muncio! it14 Amaral. do MaraehãcIMA, com sede na  
Ns  Depute.  La Mamie  1229 Centro, CEP: 65923-000 - Amaranto  du 
Maranhao  MA almvés desce Progoeim aluredeal, inet elide pela Podada 
nr 214/2021  'GAP  de 02 de mango de 2021. torne  tektite  que, com base 
na Lei Federal e-  10.52012002. regulamentado  pee,  Decreto Municipal 018/ 
2021,  art.  15 da 1.01 n' 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021 Lei Coe iplem entar ri' 123/2006. reqularnentado pelo Decreto  Mond- 
oat 017120210 deitais  isomers  abnentes A  coped,  realizara As 119E0e5 
move horasi do  die  19 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRONICA,  Who Metier  Preço por Item, otjetivan-
do Registro de  Preens  para eventual aquisição de oneus. para veiculos 
leves e pesados para atender as necessidades  des  Secretarias Mueiej-
pais de Antararite do  Maranhao  - MA. Este Ecttal e  scum  s anexos estão 
disposiçao dos interessados no endereço supra, de 2.  a 6.  Mira. rio 
horário das 08,001,s (oito horas) as 13:00es (treze horas), onde poderto 
ser constAleclos gratuitamente ou oblidos por  melt,  digital pela intereet, 
atraves do nosso eniereço eletrônico no  site:  https://httpe/ 
amarente.rnegov.bt  so  no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps'llwww.portaldecompraspublicas.rom.Ori Esdareementos adicionais. 
no mesmo eedereço. Arnarante do Maranhão (MA), 294e Julho de 2021. 
Clebio Cardcso Pinheiro Pregoairo Municipal 

AVE* DE ucrrAçÃo 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 036/2021- PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Moneipai de Arearante do MeeinhaorMA,  corn  sede  ea  
44  Deputed° La  ROGOW!, 1229, Centro. CEP: 66623-000 Amorente do 
Maranhacels1A. através do seu Pregoeiro Municipal, instturdo  pale  Podada 
n° 234/2021 -  GAP  de 02 de inarço de 2021 torna quo.  com  base 

Lei Federal  re  10.520/2002, regulamentario peto Dec-eto Municipal C18/ 
2021,  art.  164a Lei  ii°  8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021. Lei  Complemental'  n' 123/2006, regdamentado pelo  Decrees  Munici-
pal eT 017(2021  e derrais manias atinentes à espeeie, realizare es 09:00bs 
Inove horas) do  die  20 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade 
PREGAO, na forra ELETRONICA. do tipo Menor Provo por Item. objetivan-
do Registro de Preços para eventual aquisição de pecas a acessórios 
autornotivos  originals ell  gialuieos e noses para veigelos categorized0s 
come levee meades o nianuines e prestaçeo de serviços de manuten-
oijo  preventive  o cometi,.  ...Atreus.  eletricos  ern  geral confer,co  tab,  
cantos e modeles definidos nns  amens,  pertencentes a  ham  de  eremites  
da Prefeitura NI Rttansar Fiquene - MA. Este Eclital e seus 
anexas est6o A disposiçao dos interessados no endereço supra, do 2' a 
C.  tara, no horepo das 08.0055 Mite horas) es 13.0050 treze horas), 
onde poderao ser consultados gratuitamente ou  ()Midas  por meie digital 
pela  Internet,  airaves to nosso endereço eletrônico no  site,  https.ehttre 
arnarantaina.gov.br  ou eu  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht.-
tpsJetioveeportaldeorerpraspriNigas.con Ter/ Esdare,,nlentos adicionais, 
00 rilegm0 endereço. Amarante do  Maranhao (MAT  29 de julho de 2021.  
CI  e tile Cardoso Pinheiro. Pregoeiro Murecipal,  

o progresso 
Quinta, 29 de julho de 2021 
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0.7.111v  Sobre  o •f -  da 
representatividade 

Divulgoobo 

Abri Nsw 

Tenho de forma insistente usado as redes sociais e al-

Ertins veículos de comunicação para expressar minha indig-
-nação enquanto cidadã tocantinense pela histórica ausência 
do olhar governamental ao extremo norte do estado. 

Em meio as cobranças e críticas que teitho tecido, de 
forma justa, dessa vez senti a necessidade de escrever so-
bre alguns fatos que também  [Ern  chamado miimha atenção 
enquanto servidora pública e filha dessa terra tão sofrida. 

Hoje quero falar sobre o poder da representatividade. 
Palavra muito utilizada nas discussões de  minim  social, é o 
substantivo que indica "qualidade de alguém, de  run porn-
do, de um grupo ou de  urn  sindieato, cujo embasamento na 
população faz que  etc  possa exprimir-se verdadeiramente 
em  sett  nome". 

Pois bem, nas ininhas andanças costtuneiras pelo Bico, 
percebi que não por acaso, começamos a ter representativi-
dade no cenário  politico  estadual. 0 que voces podem ques-
tionarjá que a região sempre teve figuras públicas iseupan-
do alguma cadeira do executivo ou legislativo  la  na capital. 

Sobre figuras públicas eleitas nessa parte norte do esta-
do. sempre tivemos. Quando criança,  hi  nos anos 90, tinha-
mos um deputado estadual residente em ltaguatins. Dos anos 
2000  ern  diante, chegamos a ter dois deputados estaduais na 
região da Augustinripolis. Mas embora fossem lideranças 
locais, nada mudou cm mais de trés décadas. A oito ser as 
visitas em periodos festivos. 

Na  Casimir  semana, acompanhei aqui por essas redes, pela 
segunda vez em metros de 60 dias, a viiida da comitiva do 
Governo Estadual ao nosso  Bic°  para trazer beneficios e 
inaugurar obras. Embora tenham motivado aglomerações 
quando ainda não é seguro, o que foi duramente por mim 
criticado no artigo anterior, dessa segunda vez a representa-
tividade que o Bico tens ganhado no cenário estadual tam-
bém merece ser enfatizada. 

Digo  cons  a consciência tranquila de quens não tens lute-
resses partidários no Tocantins. que agora temos vez o voz. 
E essa conquista não é fruto de mero acaso, é resultado do 
trabalho de um representante trato.  fills°  de Sitio Novo, que 
tem  masks  o mandato para colocar o nosso Bico  inns  holofo-
ten do cenário estadual. 

Parece exagero. não V Mas é apenas o sincerti reco-

nheeimento dos serviços prestados nos últimos anos ao nos-
SO  povo. 

Aos que trio sabem, sou (ilha da zona rural, do povoado 

Boa Esperança. Estudei todo o ensino fundamental em Si-
tio Novo do Tocantins e por 'minas vezes tivemos que che-
gar  or,  voltar da escola a pé porque as condições das es-
tradas eram intrafegás eis. Foi toda a infância e adotes-

ia s  iv  endo tia poeira no sento e ira lama no inverno. E 
boto. podemos trafegar com tranquilidade por lima via pa-
vimentada. 

Sei que a urbanização está entre os deveres do executi-
vo. Mas quando a espera de 50 anos pelo tão sonhado chão 

preto chega, nosso sentimento é de gratidão. Essa estrada 
que eu eito ainda não foi inaugurada. Mas antes dela. em 
um único dia, a comunidade de Sitio  NOW  recebeu das inikis 
do governador e do deputado estadual filho  ¡la  terra, uma 
escola municipal, unia praça, uma quadra de esportes. ruas 
bloqueteadas. e o melhor, a antiga unidade de saúde se trans-
formou em um hospital de verdade,  coin  direito a salas e 
exames e procedimentos cirúrgicos. 

Poderia dizer que sito apenas mais algumas obras, mas 
para um município  coin  nienos de I 2 mil  !lab  i  tan  tes,  ens  que 
a maioria da população vive da agricultura familiar e  dc  pro-
gramas de transferèneia de renda, significa  Inuit°,  Sito eri-
tuwas estudando em ambiente acolhedor e  contortive',  o 
que facilita a aprendizagem. sau lalmilias que não mais pre-
eisarão molhar a rua  pans  suportar a poeira. que agora tém 
mais  urn  espaço para praticar atividades tisicas e encontrar 
os amigos. e o principal, que nao são mais precisar percor-
rer 20 a 30 quilômetros em busca de atendirnento  hasten  
pois agora podem ser atendidos perto de Casa. 

E sobre isso, sobre ter representatividade e avançar em 
dignidade.  

Kayla Pacheco 
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naiba - MA, na forma do  Art.  14 da Lei Federal n" 11.9472009, Re-
solução CD/FNDE IV 262013 atualizada pela CD/FNDE n" 04, de 
02 de abril de 2015. 0 Edital e seus anexos estão a disposição dos 
interessados na Secretaria de Educação, na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL,  situada na Avenida Rio  Parnaiba,  820 — Centro - 
Alto  Parnaiba  - MA de r a V feira, no horário das 08h as 12h c das 
14h as 17h. e no  site  da Prefeitura Municipal de Alto  Parnaiba  https: / 
www.altopamaiba.ina.gov.br. Poderá ser solicitado também através 
do  e-mail:  cplaltoparnaibamai1.com. Alto  Parnaiba,  26 de julho 
de 2021. Ciro da Costa Rocha - Presidente da  CPL—  Alto  Parnaiba.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO 

AVISO DE CHAMAMENTO PtIBLICO. AVISO DE CHAMADA 
PÚBLICA IV' 001/2021. A Prefeitura Municipal de  Amapa  do  Ma-
ranhao,  através da Secretaria Municipal de Educação toma público 
para conhecimento dos interessados, que fard realizar sob a égide 
disposta no  art.  14 da Lei n°. 11.947/2009 e a Resolução/ENDE/ 
CD n° 026/2013 e suas alterações, vem realizar Chamada Pública n° 
001/2021 para o fornecimento de géneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor rural para o atendimento ao programa 
nacional de alimentação escolar- PNAE no município de  Amapa  do  
Maranhao  -MA, durante o ano letivo de 2021. ABERTURA: 20 de 

•

agosto de 2021 as 10:00hrs, Local: Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Atnapa do  Maranhao, coin  sede na Avenida Tancredo 
Neves  sin",  Centro,  Amapa  do Maranhão. Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser retirados no endereço citado e/ou no portal da 
transparência do município, no seguinte endereço eletrônico. https:// 
http://portal.amapa.ma.gov.br. Em 27 de julho de 2021. WELISON 
SANTOS VILELA - Secretário Municipal de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2021 
- 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, instituido 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 n° 123/2006, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal n° 0172021 e demais normas atinentes 
a espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 10 de Agosto de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETR6-
N1CA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação dos serviços de locação  dc  
veiculo para o transporte escolar do Município de Amarante do  Ma-
ranhao  visando o atendimento das necessidades da Secretaria NI unici-
pal de Educação. 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 13:00hs (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. 

ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS littps://www. 
portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 030 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que, 1229, ('entro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA. 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria o" 
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 I.ei n°8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n' 017/2021 c demais normas  

atinentes a espécie, realizara as 09:00hs (nove horas) do dia 11 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preçopor Item, objetivando Regis-
tro de Preços para eventual prestação dos serviços de dedetização, 
desinsetização. desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água 
com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, 
equipamentos necessários a serem executados nos prédios públicos 
de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6' feira, no ho-
rário das 08:00hs (Oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Inter-
net,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://ama-
rante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
bttps://www.po rta I d e  co  mpraspub  Rea  s.co m, br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 031 /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 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 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 (nove horas) do dia 11 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor  Prep  por Item, objetivando Regis-
tro de Preços para eventual aquisição de Moveis, Eletrodomésticos 
e Eletrônicos, para atender as necessidades das Secretarias Munici-
pais de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6" feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  interim,  
através do nosso endereço eletrônico no  site:  htins://httn://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), 29 de Julho de 
2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/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 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 De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizara as 09:00hs (nove horas) do dia 16 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Re-
gistro de Preços para eventual prestação de serviço de lavagem de 
carro (lava jato) compreendendo limpeza geral com toda mão de obra 
necessária, equipamentos e insumos para a perfeita higienização dos veí-
culos de pequeno porte, veiculo de médio porte, veiculo de grande porte, 
veículos tipo caminhão, maquinas pesadas e motocicletas do Município 
de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à dis-
posição 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 con-
sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, através 
do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov, 
kr_ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www. 
portaldecom_praspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 



evento. §1" Para os fins deste artigo, consideram-se reuniões e 

eN entos de pequeno porte, reuniões, festas,  shows,  jantares, 

batizados, bodes, casamentos, confraternizações, eventos 
cientificos e afins,  solenidades. inaugurações, sessões de cinema, 

apresentações teatrais, Item corno lançamentos de produtos e 

serviços. §2" A permissão prevista no eaput deste artigo. quanto 

aos  shows  locais, reuniões e eventos de pequeno porte, se 

restringem aos artistas locais do Município e  artistes  regionais dos 
Municípios limítrofes, sendo vedada a realização de eventos ou  

shows coin  bandas e artistas de grande porte e estrutura. §3" A 
realização de vaquejadas e boiões dependem de prévio parecer da 
Superintendência de Vigilfincia Sanitária da Secretaria Municipal 
de Saude de Amarante do  Maranhao  - SEMSAM. no qual a 
solicitação deve ser feita com 15 (quinze l dias que antecedem 0 

eN ento, e, apOs. prévia autorização da Agéneia Estadual de Defesa 

Agropecuária do Estado -  AGED.  MA  acerca das condições 
zoosanitarias e demais critérios técnicos acerca do evento, em 
consonancia com o  Art.  16, incisos 11 do Decreto Estadual N" 
36.571/2021. Ari. 8" Os templos religiosos e as atividades 

eclesiásticas deverão, obrigatoriamente, pelo prazo de 20 (vinte) 
dias consecutivos. regular o uso de mascaras dos fieis no interior 
dos templos, promover o distanciamento social mínimo entre 

40  pessoas, garantir a disponibilizaçao de álcool em  eel  na parte 

interna e externa do ambiente. ficando sob a responsabilidade dos 

lideres religiosos a organização e logistica das reuniões. de  mod()  
a evitar aglomerações.  Art.  9" Recomenda-se as casas lotericas e 

bancos, a utilização de mascaras no interior do estabelecimento e 
disponibilização de álcool em gel 70% (setenta por cento) para  us  
que adentram no local, além de regular o distanciamento social  

minim)  de 2m (dois metros) entre pessoas nas filas de caixas e 
serviços internos.  Art.  10 A fiscalização, objetivando garantir a 
eficácia das normas estabelecidas no  refold°  decreto,  sera  

desempenhada pela vigilância sanitária, policia civil e militar.  

Art.  11 As sanções para aquele que descumprir as normas aqui 
previstas são: 

Advertência por escrito: 

11Multa pecuniária de até R$500,00 (quinhentos reais) para ti 

infrator já advertido ou para aquele que se negar a cumprir as 
ordens da vigilância san itiri a;  

III  Multa em dobro para o infrator reincidente: 

V Interdição do estabelecimento comercial ou da atividade 

empresaria após duas multas. 
Parágrafo único — A multa para os estabelecimentos comerciai', 
já advertidos poderá chegar até R$1.500.00  Mill  c quinhentro: 

reais), devendo esta ser dobrado em caso de reincidência. Art.  
12 Revogando-se as disposições em contrario, este DECRETO, 
entra em vigor na data de sua publicação, podendo virem a serem 
revogadas, as medidas aqui estabelecidas. em caso de eventual 
Ibrtuito. Certifique-se, Registre-se. Publique-se. GABINETE 
DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO 
MARANHÃO, AOS 28 DE JULHO DE 2021. VANDERLY 
COMES MIRANDA PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITACTA0 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
029/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA. com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP: 65923-00() — Amarante 
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,t. ApA 
do Maranfrão.'MA, através do seu Pregoeipo 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 Me 11111rWde 20 
público que. com  base na Lei Fati4111111C411' 

M. N

I 
regulamentado pelo Decreto Municipal 0 I 8.'2,»4

46
01 

Complementar n' 123/2006, regulamentado p 4.3 
Municipal  it"  017.2021 e demais normas atinentes a espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 10 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÓNICA, do 
tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de locação de veiculo para 
o transporte escolar do Município de Amarante do  Maranhao  
visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. 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, 
atraves do nosso endereço eletrônico no site: 
Imps:  littn:.':amarante.ma.gox .br ou no  site  do PORTAI. DE 
COMPRAS PUBLICAS 
littps://v, ww.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarec  of  entos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
030/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do  Maranhao  MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n° 234'2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna 
público que.  corn  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 II de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor  Prep  por Item, objetivando Registro de  Preps  para 
eventual prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, 
desinfecçao. desratização e limpeza das caixas d'água com o 
fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais. 
equipamentos necessários a serem executados nos prédios públicos 
de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra. de 2" a 6"  feint.  no 
horário das 08:00hs (oito horas) as 13:001is (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https:-Intp:/....amarante.ina.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://ww  w .porta I decompraspu b cas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
031/2021 - 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, instituido 
pela Portaria 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 IV 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n' 017'2021 e demais normas atinentes à espécie. 
realizará às 14:001is (nove horas) do dia 11 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PRECAO. na  forma ELETRôNICA. do 
tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de  Preps  para 
eventual aquisição de Móveis. Eletrodomésticos e Eletreinicos, para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 

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