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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 
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 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 - 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://annarante.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), 19 de março de 2021. 

Clebio Cardoso-Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 
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EXPEDIENTE 

O Diário Oficial do Município de 
Amarante do  Maranhao,  veiculado 
exclusivamente na forma eletrônica, é uma 
publicação da entidade da Administração 
Direta deste Município, sendo referida 
entidade inteiramente responsável pelo 
conteúdo aqui publicado. 

ACERVO 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de 
Amarante do  Maranhao  poderão ser 
consultadas através da intemet, por meio do 
seguinte endereço eletrônico: 
www.amarante.ma.gov.br  Para pesquisa 
por qualquer termo e utilização de filtros, 
acesse www.amarante.ma.gov.br/diario  As 
Consultas e pesquisas são de acesso 
gratuito e independente de qualquer 
cadastro. 

ENTIDADE 

Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão 
CNPJ: 06.157.846/0001-16 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000.  
Site:  amarante.ma.gov.br  
Diário: amarante.ma.gov.br/diario  

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de Marco de 2017 
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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, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará As 14:00hs (catorze horas) do dia 30 de abril de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço, por Item, objetivando contratação de 
empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria A 
secretaria de saúde, com vistas A. operacionalizaçao de sistemas 
disponíveis do governo federal, do governo estadual, fundo 
nacional de saúde -  fns  (gerenciamento de objeto e propostas), 
saips (sistema de apoio A. implantação de políticas em saúde) e 
todos os programas e projetos lincados a secretaria de saúde, 
visando A captação de recursos para o município na  Area  da saúde. 
Este Edital e seus anexos estão A. disposição dos interessados no 
endereço supra, de 28  a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 

111. 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 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com   
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
011/2021 - 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 As 09:00hs (nove horas) do dia 03 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços opara eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 28  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.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com   
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
012/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MÁ, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000— Amarante 
do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei  

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 04 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços de exames laboratoriais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município 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 internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://htto://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps ://www.nortaldecom praspublicas .com  
.br/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° 
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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 06 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 livros para Educaçao Infantil I, 
Educaçao Infantil II e Educaçao Infantil Ill da rede 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) 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.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShrips://vvvvw.portaldecompraspublicas.com   
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
014/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000— Amarante 
do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes A espécie, 
realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 10 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços funerários, traslados e 
fornecimento de urnas funerárias, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de 
Amarante do Maranao - 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 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  20, Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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Publicações Legais 

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av, Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06157846/0001-16 

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

amarante.ma.gov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 00112021 A Prefeltu-
ra Municipal de Arnarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque, 1229, Centro -Amarante do Maranhao/MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  instituída pela Podaria n 235/2021 de 02 
de março de 2021, toma público que, com baseou Lei Federal n°8.666/ 
93, Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes A espécie, realizará as 08:00hs 
(oito 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 Edital e 
seus anexos estão A disposição dos interessados no endereço supra, de 
2. a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:005s (treze ho-
ras), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  httosi 
/htto.//amarante,ma gov br Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço. Amarante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

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 Maranhao/MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  instituida pela Podaria n°235/2021 de 02 
de março de 2021, toma público que, com baseou Lei Federal n° 8.666/ 
93, Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes A espécie, realizara as14:00hs 
(catorze horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Prego Global, objetivando Contrata-
ção de empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em 
Consultoria e Assessoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e na 
Elaboração, Revisão e Adequação das Leis Orçamentarias e de Planeja-
mento e Execução Orçamentária do Poder Executivo Municipal. Este Edital 
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2. a 6.  Taira,  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: ham(  
atitizgartiarantitima.govitir Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
repo. Amarante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. Valdentison de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 A Prefeitu- 

0  a Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
ocque, 1229, Centro -Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão 
ermanente de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria n° 235/2021 de 02 

de março de 2021, toma público que, com base na Lei Federal n°8.666/ 
93, Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n°017/2021 e demais normas atinentes 6 espécie, realizará as 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 juridico 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 a disposição dos interessados no ende-
repo 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 eletrôni- 
co no  site:  htiosilihn Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço Amarante do Maranhão/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,  instituida 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 C9/FNDE n°26/2013 
e Resolução n°4/2015, toma 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 Municipio de Amarante do Maranhao/MA. Os Grupos Formais/ 
Informais e Fomecedores Individuais 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 Maranhão/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  Internet,  
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto'll 
imarante ma orw.hr  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Ama-
rante do Maranhao/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 Arnarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 

0,  5923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
pal,  instituido pela Portaria n°23412021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
ma público 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°01712021 ademais normas atinentes a 
espécie, realizará ás 09:00h5 (nove horas) do dia 30 de abril de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço, por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de medicamentos, material hospitalar e correlatos de interesse da Sacra-
taria Municipal de Saúde. Este Edital e seus anexos estão a disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet,  através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  httos-//http-//amarante.ma.gov  br ou 
no site  do PORTAL DE COMPRASPUBL ICAShtlos.// 
wwwoortaldecomorasoublicas com br(Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de março de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 010/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Podaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de marco de 2021, 
toma 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°01712021 e demais normas atinentes 
tk espécie, realizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 30 de abril de 
2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
Menor Preço, por Item, objetivando contratação de empresa para presta-
ção de serviços de assessoria e consultoria á secretaria de saúde, com 
vistas a operacionalização de sistemas disponíveis do governo federal, 
do governo estadual, fundo nacional de saúde -  fns  (gerenciamento de 
objetou propostas), saips (sistema de apoio a implantação de politicas em 
saúde) e todos os programas e projetos lincados a secretaria de saúde, 

o progresso 
Sábado, 17 de abril de 2021 

visando á captação de recursos para o municipio na  Area  da saúde. Este 
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2. a 6° feira, no horário das 08:00h5 (oito horas) as 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  fittost/ 
httol/amarante ma gov  tor  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAStti:  
tpsl/wwwoortaldecomorasoublicas com briEsdarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoelro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N' 011/2021 -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, toma público que, 
com base na Lei Federal n°10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
0192021, Lei Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°01712021 e demais normas atinentes a espécie, realizara as 09:009s 
(nove horas) do dja 03 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 equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do  Maranhao  
- MA. Este Edital e seus anexos estão á 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  sash-
lidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  https.//httrollamarante ma gov br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLlCAShttosJtwww sorlaldecomorassublicas com br/Esclareci-
mentos adicionais, no mesmo endereço. Arnarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°012/2021 - 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 MaranhaoMA, 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 Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°01712021 e demais normas atinentes 6 espécie, realizará as 09:00hs 
(nove horas) do dia 04 demais 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 de exames laboratoriais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão 6 disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 06  oohs  (oito horas) 
as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico 
no  site:  httosi/hitrollamarante ma  goy  br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAStittosi/www oortaldecomorasoublicas 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 PREGAO ELETRÔNICO N°013/2021 - PORTAL 
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 Municipal, instituido 
pela Portaria n° 23412021 -  GAP  de 02 demarco de 2021, torna público que,  
corn  base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n*123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará as 09:00hs 
(nove horas) do dia 06 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÔNICA, do  tip.?  Menor Preço, por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição de livros para Educaçao Inf  unfit  I, Educa-
gao Infantil lie Educacao Infantil Ill da rede Municipal de Amarante do Mara-
nhao/MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00h5 (oito horas) ás 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  https'llhttoJ/amaranle ma gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICASttitial/www oortaldecomorasoublicac 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  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 Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará as 09:00hs 
(nove horas)do dia 10 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 funerários, traslados e 
fornecimento de umas funerárias, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Municipio de Amarante do Maranao 
- 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) às 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consulados gratuitamente ou ob-
tidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  https://htto://amarante ma cov,br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShtlos://www oortaldecomorasoublicas 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 ELETRONICO W 015/2021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal deAmarante 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 demarco 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 n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021,  Lai  Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará as 09:00hs 
(nove horas) do dja 12 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 da pavi-
mentação asfáltica da malha viária da Cidade de 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 ob-
tidos por meio digital pela internei, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  ttilgs-//httrollamarante ma gov br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttns://www oortaldecomoranoublicas 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 PREGAO ELETRÔNICO N° 016/2021 -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 MaranhãoNA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n°23412021 -  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 n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipa 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regulamentado pelo Decreto Muni 
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cipal n° 017/2021 e demais normas .s_psperde, realizará as 
09:00hs (nove horas) do dia 14 de mai 2021; a licitação na modalidade 
PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Pron.(' por Item, objetivan-
do Registro de Pregos 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 a disposição dos interes-
sados no endereço supra, de 2' a 6° feira, no horário das 08,00hs (oito 
horas) as 13:00h5 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuita-
musts  ou obtidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço 
eletn5nico no  site:  hgps'//htto.J/amarante.ma  gov,br ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAStatiss//www oodaldecomorasoublicas corri.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° 017/2021 - 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 ou 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 às 09:00hs  (now  horas) do dia 17 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo  Manor  
Prego por Item, objetivando Registro de Preços para eventual prestação 
dos serviços de recuperação de guia, melo fio e sarjetas e desobstrução 
de galerias, córregos e valas do Municipio de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão á 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 eletrôni-
co no  site'  https'Attp-//amarante ma gov  hr  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShtips://wwwportaldecomorasoublicas.com  bdEscla-
redmentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
19 de abril de 2021 Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°81812021 - 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 sou Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
toma público que,  corn  base na Lei Federal n° 10.52012002, 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°01712021 e demais normas atinentes 
espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 21 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo  Manor  
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual prestação 
dos serviços de locação de maquinas pesadas com operador, para aten-
der as necessidades 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  (olio  horas) as 
13:00/mu (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  https'llhttp //amarante ma aot.tir ou no  site  do PORTAL DE 
COMPFL4SPUBLICAShttos•liwww oortaidecomorasoublicas.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,  corn  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 ademais normas atinentes 
espécie, realizará as 09:00hs  (pone  horas) do dia 24 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo  Manor  
Preço por Item, objetivando Registro de Pregos  pars  eventual acjuisiptio 
de material elétricos para atender as necessidades das Secretarias Mu-
nicipais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6.  Taira,  no 
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos par meio digital pela internat. 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos- //htto  
timarante ma ctiov br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShitii  
Norm  oortaldecomorasoublicas com.br/Esclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 020/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 -Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Podada n°234/2021 -  GAP  de 02 de mango de 2021, 
torna público que, com base na Lei Federal n" 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 e demais normas atinentes 
espécie, realizará as 09:00hs (nova horas) do dia 26 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo  Manor  
Preço por Item, objetivando Registro de Preços pare eventual aquisição 
de material, equipamentos e EPI para atender a necessidades da ilumina-
ção pública de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a V' feira, 
no horário das 08:00h5 (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internat. 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  11 Itos://httpj( 
amtirtirtitijria onv.lor ouso  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASttitiza 
óreverlagMtaldecomoraspublicas.com  bdEsclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 021/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 -Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
torna público que, com 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 (nova horas) do dia 28 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo  Manor  
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de  materials  de construção de interesse de diversas Secretarias Munici-
pais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou oblidos por meio digital pela  internal,  
através do nosso endereço eletrô ni  co  no  site:  httos://htlot/ 
timtirmittintigoy& ouso  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttrinl 
/www oortaldecomorasoublicas com bdEsclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

C1-6  

PREFEITURA, MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N°00112021. OBJETO: 
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Carne Bovina, para 
atender as demandas das Secretarias do Municipio deporto Franco. ABER-
TURA: 04 de maio de 2021. as 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praga Demetrio Milhomem, n°10, Centro, 
Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados, de 2' a 6' feira, em dias úteis, no horário das 
08:00h (oito horas) as 12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL,  situada na Praça Demétrio Milhomem, n° 10, Centro, Porto 
Franco/MA, e no sitio oficial deste poder executivo - 
www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo  e-
mail  cploortofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 15 de abril de 2021. 

JAILMA  CI  ROU EIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N' 002/2021. OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Paes e 
Bolos, para atender as demandas das Secretarias do Municipio de Porto 
Franco. ABERTURA: 05 demais de 2021, às 09:00h (nova horas). TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Prego Por item. ENDEREÇO: Praça Demétrio Mi-
lhomem, n° 10, Centro. Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados, de 2° a 6° 
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) ás 12:00h (doze 
horas), na Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  situada na Praça 
Demétrio Milhomem, n° 10, Centro, Porto Franco/MA, e no silo oficial 
deste poder executivo - www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 
no endereço supra ou pelo e-rnall cpl.portofranco@gmail.com. Porto 
Franco/MA, 15 de abril de 2021. 

JAILMA CIROUEIFtA DE SOUSA 
Pregoeira. 

AVISO DE ABERTURA, PREGAO PRESENCIAL N°003/2021. OBJE-
TO: Registro de  Preps  para eventual e futura aquisição de Gás de 
Cozinha Engarrafado GLP P13 e P45, tipo doméstico (Recarga) e Botoo 
de  Gas  de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas das 
Secretarias do Município de Porto Franco. ABERTURA: 06 de maio de 
2021, As 09:00h (nove horas) TIPO DE LICITAÇAO: Menor Preço Por 
Item, ENDEREÇO: Praça Dematrio Milhomem, n°10, Centro, Porto Franco/ 
MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados, de 2. a 6° feira, em dias úteis, no horário das 08:00h  
(olio  horas) as 12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de Licita-
ção -  CPL,  situada na Praga Demétrio Milhomem, n° 10, Centro, Porto 
Franco/MA, e no sitio oficial deste poder executivo - 
woov.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo  e-
mail  cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 15 de abril de 2021. 

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 
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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 Muni-
cipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo 
Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes A espécie, 
realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 30 de abril de 2021, a lici-
tação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços para even-
tual aquisição de medicamentos, material hospitalar e correlatos de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde. Este Edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 
6a 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:  bttps://http:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLI-
CAS  https://www.porta  I d e  co  m p  rasp  u b 1 icas .  co  m .b r/Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 
- 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, 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, Lei Complementar n° 123/2006, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 

espécie, realizará As 14:00hs (catorze horas) do dia 30 de abril de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETR6-
NICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando contratação 
de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria A. 
secretaria de saúde, com vistas à operacionalizaçao de sistemas dis-
poníveis do governo federal, do governo estadual, fundo nacional de 
saúde -  fns  (gerenciamento de objeto e propostas),  snips  (sistema de 
apoio à implantação de políticas em saúde) e todos os programas e 
projetos lincados a secretaria de saúde, visando à captação de recur-
sos para o município na  Area  da saúde. 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 po-
derão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
smarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLI-
CAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimen-
tos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através 
do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria  if  234/2021 -  GAP  
de 02 de março de 2021, toma público que, com base na Lei Federal  if  
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da 
Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Comple-
mentar  if  123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal  if  017/2021 
e demais normas atinentes à espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) 
do dia 03 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 equipamento hospitalar, 
e material permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante 
do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov. 
bx ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www, 
portaldecompraspu b I i ca s.co m , br/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de março de 
2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MÁ, 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 Mu-
nicipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado 
pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 
espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 04 de maio de 2021, 
a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação de serviços de exames laboratoriais, de interesse 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amarante do  Ma-
ranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados no endereço supra, de 28  a 68  feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) is 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. 
bx ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShtWs://www, 
portaldecompraspublicas.com.br/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°013/2021 
- 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°2342021 -  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  
if  017/2021 e demais nonnas atinentes à espécie, realizará As 09:00hs 
(nove horas) do dia 06 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 livros para 
Educaçao Infantil I, Educaçao Infantil II e Educaçao Infantil  III  da rede 
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) 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://hftp://amarante.  
ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBL1CAShttps:// 
www. po  rta  Id  eco m p ras pu bl icas.  co  m.br/Esclarecimentos  adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de março de 
2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 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, instituído pela Portaria  if  234/2021 -  GAP  
de 02 de matw de 2021, toma público que, com base na Lei Federal n° 
10.520/2002 regulamentado pelo Decreto Municipal 0182021,  art.  15 da 
Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Comple-
mentar  if  123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 
e demais normas atinentes à espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) 
do dia 10 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivan-
do Registro de Preços para eventual prestação de serviços funerários, 
traslados e fornecimento de urnas funerárias, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Am-
arante do Maranao - 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) As 13:00hs (treze horas), onde poderão ser  consul- 
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