
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
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RObrica:  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cpl amarante(outlook.com  / https://http - //amarante.ma.qov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 

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 20 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 gás e água mineral de interesse da 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a  a 6a  
feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico no site:  
https://http://amarante.ma.qov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecim  
entos adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 29 de abril de 2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILAiNDIA- MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO FLETRONICO IV' 020/2021 
— REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açailandia, 
por meio do pregoeiro oficiai, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que realizara no dia 13 de Maio de 2021 ás 09.00h 
(nove horas) horário de  Brasilia,  licitação para registro de preços, na 
modal idade Pregão Fletrônico n" 020.2021, do tipo Menor Preço (por 
item), modo de disputa  "abed()  e fechado-, cujo objcto é Registro 
de preços para eventual contratação de pessoa(s) juridica(s) para o 
serviço  dc  confecção de camisetas. uni formes, lençóis, entre outros  

sets  iços de malharia, de interesse das Secretarias Municipais de Açai- 
lindia. Nos termos da Lei n° 10.520..02, Lei 123/2006 e ulteriores 
alterações, Decreto N" 7.892.'2013, Decieto Municipal IV 134..2015, 
Decreto Municipal n" 136, 2015, Decreto Municipal n" 155 2019 ul-
teriores alterações, do Decreto Municipai n''149 2020 e ulteriores ai-

leraç/'cs, e subsidiariamente as disposições da Lei n" 8.660/91 e Silas 

alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as 
exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública  sera  realizada 

através do  site  e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMAS-
SÃO CENTRAL DE, LI( ITAÇ AC), na sede da Preleitura Municipal 
de Açailindia. com  sede á Av. Santa Luzia, s n". Parque das Nações,  

Cep  65.930-000, Açailzindia-MA. Ocorrendo decretação de feriado 
ou outro fato superveniente que impeett a realização desta licitação 
na data acima mencionada, o  eve Automaticamente transferi- 

do para o primeiro dia útil subsequee idependentemente de nova 
comunicação. Comissão Central de Li, ação — CCL Açailandia/MA, 
28 de Abril de 2021. Frederiko  Auguste  Carvalho Flolanda Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO FEETRONICO 021/2021 — 
RE(11STRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açailandia, por 
meio do pregoeiro oficial, torna público. parao conhecimento dos inte-
ressados. que realizará nodia 13  dc  Maio de 2021 as 09:001i  dime  ho-

ras) horário de  Brasilia,  licitação para registro de preços, na modalidade 
Pregão Eletrónico n" 021/2(12 I. do tipo Menor Preço ipor item), modo de 

disputa "aberto e fechado-, cujo objeto é o Registro de Preços para even-
tual contratação de pessoa(s) juridicats). para Iiimecimento de utensílios 
e insumos diversos destinados ao Frigoritico Municipal de Açailindia, 

nos termos da Lei n" 10.520/02, lei  ii  123 2006 e ulteriores alterações. 
Decreto N" 7.892/2013, Decreto Municipal n" 134...2015, Decreto Muni-
cipal n" 136 2015, Decreto Municipal n" 155/2019 ulteriores alterações, 
do Decreto Municipal n"149/2020 e ulteriores alterações, e subsidiaria- 

mente as disposições da Lei 8.666 93 e suas alterações posteriores, e 
demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste 

Edital. A Sessão Pública  sera  realizada atrases do  site  www,portaldecom- 
praspublicas e conduzida pela PRE(íOEIRO, no sala da COMISSÃO 
CENTRAL DE 1.1CI1ACÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açai- 
kindia, com sede à Av. Santa Luzia. s n' Parque das Nações.  ('EP  

65.930-000. Açailindia - MA. Açailandia MA, 28 de Abril de 2021. 
Denilson Odilon Imiseca Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE i1MARANTE DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N" 004/21)21 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão MA.  corn  sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229_ Centro — Amarante do  Mai  anhio/ 
MA, através da Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  instituída 
pela Portaria n' 235 . 2021 de 02  dc  março de 2021, torna público 
que,  corn  base na Lei Federal n' 8 666 03, Lei Complementar 
123-.2006 regulamentado pelo Decreto Municipal  if  617.2021 e demais 
normas atinentes a espécie, realizara as 08:00hs (oito horas) do dia 18 
de maio de 2021, a licitação no modilicHI: TONIA DA DF PREMS, 

tft -41,Vatttt 

do tipo Menor Preço Global, objetivando contratação de empresa especia-
lizada para prestação  dc  serviços de limpeza urbana, coleta de resíduos em 
geral no Municipio de Amarante - MA. Este Edital e  setts  anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feita, no hotirio 
das 08:00hs (oito hortisi as 13:00hs horas), onde poderio ser con- 

sultados -,,ratuitanwrite ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.maambr ou 

no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www.portal-
decompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais. no mesmo 
endereço. Amarante do Maranhao/MA, 30cle abril de 2021. Valde ni  'son  

de Sousa Costa — Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA,  corn sale  
rui Av. 1)eputado  La  Rocque, 1229, Centro —Amarante do Maranhão,'M A, 
dimesda Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  instituída pela Porta-
da n" 235.2021 de 02 de março de 2021, torna público que,  corn  base na 
Lei Federal 8.066..93. Lei Complementar IV 123/2006 regulamentado 
pelo Decreto Municipal n" 0172021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará às 14:00hs (catorze horas) do dia 18 de maio de 2021, a licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, ob-
jetivando contratação de empresa especializada para  pet-situ*  de serviços 
profissionais especializados na assistência técnica ao gerenciamento 

assessoria técnica (cadastramento e acompanhamento de proposta ) e 
controle de obras no âmbito de platalhonas gerenciais SIMEC, S1CONV E 
SISMOB, no Município  dc  Amarante - 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 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela interne, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante, 
ma.govbrou  no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBL  IC  A Shttps://  
%%Iv  w.purtaldecompraspublicas.com.briEselarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão 'MA, 30 de abril de 2021. 
Valdenilson de Sousa Costa— Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICTIAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Ainarante do Maranhao/MA.  corn sale  na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do  Maranhao,  MA, através 
do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n" 234/2021  -GAP  
de 02 de março de 2021, torna publico que,  corn  base na Lei Federal  

if  10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, Lei 
Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n' 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizara as 
09:00hs (nove limas) do dia 19 de maio de 2021, a licitação na mo-
dalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Pre-
ço, por Item, objetivando contratação de empresa para prestação de 
serviços de fornecimento de intemet e manutenção da rede para suprir 
as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Amarante do 
Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estio à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) as 13:00bs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.tna.g.uv, 

ou no  site  do PORTAL DE CO1VIPRASPU8LICAShttps://www, 
gortaldecompraspublicas.com.beFsclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 30 de abril de 2021. 
Clehio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 
- 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  sot  Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n" 234.2021 - 

VIPM14flialt tttat,ttt.t-lt t 
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GAP  de 02 de roarço de 2021. toma publico que, com base na 

1 cii ed era! 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 

018/202 I,  art.  15 da Lei n" 8.666 regulamentado pelo DecTeto Muni-

cipal 019/2021. lei Complementar n" 123 • 2006, regulamentado pelo 

Decreto Municipal n 017/2021 e demais normas atinentes Ci espécie, 

realizara As 09:00hs (nove horas) do dia 20 de maio  dc  2021. a lici-

tação na modalidade PRLGÃO.  nil  forma ELETRONICA, do tipo 

Menor Preço por Item,  (Aliens  ando Rettisiro de Preços para eventual 

aquisição de  gas  e agua mineral de interesse da Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão a dispo-

sição dos interessados no endereço supra. de 2' a 6'  Jena,  no horário das 

08:00hs'(oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-

tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  intern&  atras es do 

nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarantc.ma.gov.br  

ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPI..13LICAShttps://vivm.por-

taldecomsoraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, no mesmo 

endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 de abril de 2021. Clebio 

Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA 

AVISO DE CANCELAM  ENT()  DE L  IC  rrAc.io PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS N" 008/2021 A Prefeitura Municipal de 

Anajatuba - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

instituida pela Portaria n" 001 2021. nos termos da I .ei Federal o" 

8.666/93, e alterações posteriores, torna público para conhecimento 

dos interessados o CANCELAMENTO da TOMADA DE PRE-

ÇOS n° 008/2021. cujo objeto e a contratação de empresa especia-

lizada na prestação de serviço de assessoria na gestão da saúde do 

Municipio de Anajatuba/MA. Motivo: orreção do Edital e Projeto 
Básico. Anajatuba - MA, em 28 de abril de 2021. N AI A RA BA RBO-

SA PEREIRA - Presidente da  CPL  - Portaria n" 001 207 . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANik/MA 

AVISO DF LICITACAO C7ONCORRENC PUBLICA N" 001/2021-
CPL/ARAGUANA. A Prefeitura Municipal de ARAGUANA/MA, 
torna público que a CONCORRENCIA PUBLICA n" 001/2021  ('PL  
ARAGUANA, do tipo Menor Preço, para. contratação de empresa de 
engenharia para executar obras e serviços de construção de escolas 12 
salas,  con  forme Anexo I do Edital, realizar-se-it  no dia 03.06.2021. As 
141100min, na Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Mu-
nicipal  dc  Araguana MA. localizada na Avenida Major Silva Filho, n 
880. centro, A raguanzi/MA, onde podertio ser consultados gratuitamente 
ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor 
de RS 20.00 (vinte reais), feitos exclusivatnente através do pagamento 
do Documento de Arrecadação Municipal — DAM. pelo portal da trans- 
parência do município: http://transparencia.araguana.ma.gov.br. 0 Edital 
foi redigido na  forum  da Lei Federal n° 10.520/2002, subsidiariamente 
na Lei Federal  if  8.666 1993, Lei Complementar rf 123/2006 e demais 
normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos, estão à dis-
posição dos interessados, de 2' a 6" feira, no horário das 08h As 12h, na 
('omissão Permanente de Licitagdo/CPL. ARAGUANA/MA, 26 abril de 
2021. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão 
Central de Licitação, no horário de expediente. Jeane Marcia Dos Santos 
Feitos - presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NI" 004/2021-CPU  
.A.RAGUANA. A Prefeitura Municipal de ARAGUANA/Ma. torna 
público que a TOMADA DE PREÇOS 004/2021 CPI ARAGUA-
N A. do tipo Menor Preço„ para contratação de empresa de engenha-
ria para executar obras e serviços de construção de quadra  corn  ves-
tiário.  con  forme Anexo I do Edital, realizar-se-á no dia 02 06/2021. 
as MO/min, na Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de ARAGUANAJMa, localizada na Avenida Major Silva 
Filho n. 880. s/n", Centro - ARAGUANA:Ma, onde poderão ser con-
sultados gratuitamente ou adquiridos 0 Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação 
de 2" a 6' feira das 08h0Omin as 12h0Omin, onde poderá ser consul-
tado e..rou obtido gratuitamente em mídia removi vel (pendrive ou ed), 
adquirido de forma fisica (em I)apel) mediante ao recolhimento da 
importAncia de RS 2(,00 (vinte reais) através-de DAM (documento de 
arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: 
httpl transparencia.araguana.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais 
devcrtio ser protocolados na Comissão Central  dc  Licitação, no horário 
de expediente. Jeane Marcia Dos Santos Feitos - presidente da  CPL.  

AVISO DE LICTIACi0 (RETIFICAÇÃO) PREGÃO ELETRÔ-
NICO N" 007/2021  PROCESS()  ADMINISTRATIVO N°017/2021. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA - MA, por meio 
de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÇÃO —  CPL,  comunica 
que o edital da licitação supracitado, foi devidamente alterado, cujo obje-
to trata da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTO-
LOGIC°. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍ-
PIO DE ARAGUANA — MA. Data da disputa 14 de maio de 2021 as 
09:00min horário de  Brasilia,  no Portal de Compras do Governo Fe-
deral — www.comprasgovernamentais.gov.br. 0 Edital e seus anexos 
estão á disposição dos interessados na sala da Comissão Central de 
Licitação  dc  r a 6 feira das 08h00min as 121100min. onde poderá ser 
consultado eViu obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive 
ou cd), adquirido de forma fisica (em papel) mediante ao recolhi-
mento da importância de R$ 20.00 (vinte reais) através de DAM (do-
cumento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do 
município: httpItransparencia.araguana.ma.gov.br  ou no Portal de 
Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov. 
br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão 
Central de Licitação, no horário de expediente, ARAGUANAIMA, 
27 abril de 2021.  David  D.  Fen-eira Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA  MEGA°  PRESENCIAL 

SRP V' 008/2021.0 Município de Anajattiba/MA. através da Prefei-

tura Municipal de Anajatuba - MA. por meio do Secretario Municipal 

de Administração, designado  pet()  Decrcto n" 003 . 2021. tonta público 

que realizará as 091100min (Nove horas) do dia 14 de maio de 2021. 
na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, loca-

lizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro. CEP: 65.490-000,licita-

ção na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, 

tendo por objeto o Registro  dc  Preços  paw  eventual Contratação de 

Empresa Especializada em Lavagem de Veiculos Automotivos, para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anajatuba. MA. 

confonne disposições previstas no Edital e  setts  Anexos. regido pela 

Lei n" 10.520 2002, Decreto Municipal ri" 023 2021 . Decreto Mu-

nicipal n" 022.2021, subsidiariamente as normas da Lei n" 8.666:93 

e suas alterações. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos inte-

ressados na Sala da Comissão Permanente de 1.icitação da Prefeitura • Municipal de Anajatuba MA, localizada na Rua Benedito Leite. 868. 

Centro, de 2" a (-u" feira-feira, no horário das 081100m1n as 1.41100min. 

onde poderão ser consultados e retitados gratuitamente por midia 

digital ou impresso mediante o recolhimento da importância de R$ 

50,00 (cinquenta reais), que deserá ser feito através de DAM  (Do-

cument()  de Arrecadação Municipal). Assim como pelo portal da 

prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br. Escla-

recimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA. em 27 

de abril  dc  2021. LEONARDO MENDFS ARAGA0 — Secretário 

Municipal de Administração Decreto n" 003/2021. 
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PM DE AMARANTE 
DO MARANH ilsMA 
FL (S) W 
RObrica:  horas). onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 

meio digital pela  interact,  através do nosso endereço eletrônico no  
site:  https:i http: latnarante.ma.go\  .br Esclarecimentos adicionais, 
no mes.mo endereço. Amarante do Maranhão MA. 30 de abril de 
2021. Valdenilson de Sousa Costa — Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
022/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de ,Amarante do Maranhão/M.A,  corn  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, torna 
publico que,  corn  base na Lei Federal a 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, Lei 
Complementar n'' 123/2000, regulameniado pelo Decreto 
Municipal n" 017, 2021 e demais normas atinentes á especie, 
realiiarà as 09:00115 (nove horas) do dia 19 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço. por Item, objetivando contratação de empresa 
cra prestação de serviços de fornecimemo de internet e 

utenção da rede para suprir as necessidades das divetsas 
retarias Municipais de  Amirante  do Maranhão MA. Este Edital 

e seus anexos estio à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs  (ono-  horas) as 
13:0011s  men  horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos por meio digital pela  linemen  através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  luips:!'htip:, /amarante.ma.gov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE 
CO MPRA SPUBLICAShims:.1www Torlaideçomprasstublicas.com. 
br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 30 de abril de 2021. Clehio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 
023/2021 - PORTAL DE CONIPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA,  corn  sede Lia Av. 
Deputado  La  ROCqUe. 1229, Centro.  CFI':  65923-000 -- Amarante 
do Maranhao-1MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituído 
pela Portaria n" 234'2021 -  GAP  de 92  dc  março de 2021, torna 
publico que, com base na lei Federai n' 10,520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal OlfS 2021.  art.  15 da Lei nu 
5.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei 

mplementar n" 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Aunicipai  or  017.2021 e demais normas annentes u especie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 20 de maio de 202l , a 
licitação na modalidade PREGÃO.  !la  forma ELFIRCINIJA, do 
tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de  gas  e agua mineral de interesse da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e i,ens 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de' 
r a 6a feira, no horário das 08:00hs  (ono horns)  ás (t reze 
horas), onde poderão ser consultados tTratuitainente ou Obtidos por 
meio digital pela  interim,  através do nosso endereço eletrônico no  
site:  https:/littp://amaranteina.gor.br  on  no  site  do PORTAL DE 
COMPR ASPUBL ICAShims:Iwww.portaldecomprasnublieasseom. 
brEsclarecimentos adicionais, no mcsmo endereço. Amarame do 
Maranhão (MA), 29 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Niunicipal 

NOTA: Assinado eletro ,.carder;te GorIornia 2 ncia,D  III  da Lei 42.; df..,,.2P. de Março de 2017 
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Publicações o progresso 
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PM DE AMARANTE C2-2 
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FL  ($) N° 4 b  
Ririka: Prefeitura Municipalm  de Amaranto do Maranhão - A 

Av Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 
CEP 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO -  CPL  
E-mall:  s_pt amarante@outlook.com  / httos://h • 

amarante.ma.uov.br   

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 A Prefeitura Municipal de Ama-
rante do Maranhão/MA, com sede no Av. Deputado  La  Rocque, 1229, 
Centro—  Amirante  do MaranhãoiMA, através da Comissão Permanente 
de Licitaçâo -  CPL.  institulda pela Portaria n"  235/2021 de 02 de março de 
2021, torna público rim, com base no Lei Federal n° 8.666/93. Lei Com-
plementar r°  123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n'  017/ 
2021 e demais normas atinentes à espécie, realizara as 08:00hs (oito 
horas) do dia 18 de maio de 2021.0 licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo Menor Prego Global, objetivando contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana, coleta 
de  residues ern  geral no Municlpio de Amarante -  Mk  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 obtidos por meio digital 
pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://httol 
ramarante.ma.00v.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.  
Amirante  do Maranhao/MA, 30 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa 
Costa — Presidente da  CPL  

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 51* 005/2021 A Prefeitura Municipal de Ama-
rante do Maranhao/MA, com sede ria Av. Deputado  La  Rosque, 1229, 
Centro — Amarante do Maranhão/MA. através da Comissão Permanente 
de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria n° 235/2021 de 02 de março de 
2021. torna público que, com base na Lei Federal n° 8.866/93. Lei Com-
plementar n°  123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n°  017/ 
2021 e demais normas atinentes ti especie, realizara as 14:00hs (cator-
ze horas) do dia 18 de maio 00 2021, a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, do tipo Menor Prego Global, objetivando contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços profissionais espe-
cializados no assistência técnica ao gerenciamento fiscalização, asses-
soria técnica (cadastramento e acompanhamento de proposta ) e con-
trole de obras no  ambit°  de plataformas gerenciais SIMEC, SICONV E 
SISM013, no MunicIpio de Amarante - 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 consuitados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://http:// 
gmarante.magov.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
Amarante do Maranhão/MA, 30 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa 
Costa — Presidente da  CPL  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na 
Av. Deputado  La  Rosque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do 
Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituldo pela Portaria 
n°  234/2021 -  GAP  de 02 de  merge  de 2021, torna público que. com  base 
na Lei Federal 0010520/2002,  regulamentado pelo Decreto Municipal 018/ 
2021, Lei Complementar n'  123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n°  017/2021 e demais normas atinentes fti espécie, realizare es 09:00hs 
(nove horas) do dia 19 de maio de 2021, a licitação na modalidade  PRE-
GAO,  na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor  Prep,  por Item, objetivando 
contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de 
internet e manutenção da rede pare suprir as necessidades das diversas 
Secretarias  Municipals  de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e  seas  
anexos estão adisposiçao dos interessados no endereço supra, de 2° a 
6°  feira, no horário das 08.00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), 
onde poderao ser consultados gratuitamente ou obfidos por meio digital 
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htte:// 
amarante.mactov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShtlosJ 
/www.00rtaldecomorasoublicas corn.br/Esclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 3084 abril de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO W 023/2021 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na 
Av. Deputado  La  Rosque, 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/ 
2021,00. 15 da Lei n° 8666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei Complementar n'  123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n°  017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizara es 09:00hs 
(nove horas) do dia 20 de maio de 2521,0 licitação no modalidade  PRE-
GAO,  na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
Registro de  Preps  para eventual aquisição de  gas  e  ague  mineral de 
interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2° a 6°  Mira, no horário das 08:00hs (oito horas) es 13:00hs 
(treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
httris://http://arnarante.ma.qov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPU-
BLICAShttos://www.00rtaldecomorasoublicas.com.br/Esclarecimentos  
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 de abril 
de 2021 Clebio Cardoso P.she.ro  Pregoeiro Municipal  

Festa 19 de abril. Comemo-
ra-se todo dia 19. 

Se você está com algum 
PROBLEMA DE DIFICIL SOLU-
ÇÃO e precisa de AJUDA UR-
GENTE, peça esta ajuda a 
Santo Expedito que é o Santo 
dos Negócios que precisam de 
Pronta Solução e cuja Invoca. 
cão Nunca é Tardia. 

ORAÇÃO — Meu Santo Ex-
pedito das Causas Justas e 
Urgentes, Socorrei-me nesta 
Hora de Aflição e Desespero, 
intercedei por mim junto ao 
Nosso Senhor JESUS CRIS-
TO! Vós que sois um Santo 
Guerreiro, Vós que sois o San-
to dos Aflitos, Vós que sois o 
Santo dos Desesperados, Vós 
que sois o Santo das Causas 
Urgentes, Protegei.me, Aju-
dai-me, Dai-me Força, Cora-
gem e Serenidade. Atendei ao 
meu pedido: "Fazer o pedido". 
Ajudai-me a superar estas 
Horas Difíceis, protegeine de 
todos que possam me preju-
dicar, Protegei a Minha Famí-
lia, atendei ao meu pedido 
com urgência. Devolvei-me a 
Paz e a Tranqüilidade. Serei 
grato pelo resto da minha 
vida e levarei seu nome a to-
dos que têm fé. Muito Obri-
gado, meu Santo  Expedite!  

Rezar um Pai Nosso, uma 
Ave Maria e fazer o Sinal da 
Cruz. 

Em agradecimento, man-
dei publicar e distribui um mi-
lheiro desta oração, para pro-
pagar os benefícios do gran-
de Santo Expedito. Mande 
você também publicar imedi-
atamente após o pedido. 

SANTO 

PEDITO  
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