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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 026/2021 

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 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 16 de Julho 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 manutenção de motor bombas 
e painéis e aquisição de motor bombas, painéis e peças de interesse da 
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão A 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.11arnarante.rna.qov,br ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS htTs1/www.portaldecompraspublicas.corn.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 02 de Julho de 2021. 
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Hens  Rodrigues 6 o mais jovem prefoito do Tocantins 

VAGAS DISPONÍVEIS NO  SINE  
Ourriculo pars: agslineils.eurrictilumgeoLcom.br  

Pen. 1e8)561164-26114. 

Os interessados derem procurar o  SINE  munidos de 
documeMos peSAotti., e Cartdra de trabalho 

assinada  COIN  a referida  area  pleiteada a partir dos  
'It  até as Lth na tua Maranhão a° 538,  Ceram,  

esquina eom  it  Rita Luis  Dominoes.  

Asconi Araguaina,Marcos Sandi.  

Por meio da parceria, o Municipio disponibiliza 
professores que atuam no projeto, e este ano também 

ira ceder o prédio que  sera  utilizado para as aulas  
epos  o retorno das atividades presenciais 

Tocantins 
Sneestões: I leadliprogreSSP(a.gmail.crim 

o progresso 
Sexta, 02 de julho de 2021 

14NI DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  - MA C1-6 
FL (S)  

. .47.1031115—

IP-44  
Justiça cassa mandato de prefeito e 

por prática de Caixa 2 durante as e eIções  
lo  

, 

A Justiça Eleitoral cassou 
os diplomas do prefeito e vice-
prefeito de Formoso do Ara-
guaia,  Hen°  Rodrigues da Sil-
va (PTB) e Israel Borges 
Nunes (Republicanos). res-
pectivamente.  Hello  é o pre-
feito maisjovem do Tocantins. 

Conforme a decisào. publi-
cada nesta quarta-feira. 30 de 
junho, os dois tiveram diver-
sos gastos de campanha não 
declarados na prestação de 
contas. configurando tino de 

caixa dois. A sentença e da 
juíza da 15" Zona, Ana Paula 
Araújo Aires Toribio. 

Segundo a denúncia, acha-
pa  vencedora nas eleições de 
2020 omitiu gastos com sei-
cubs.  consumo de  combusti-
ve!,  materiais de campanha e 
impulsionamento de conteúdos 
em redes sociais. 

A Justiça entendeu que hou-
ve discrepancia entre o dada-'  
ruder  na prestação de contas e 
a estrutura da campanha elci- 

O prefeito de Araguaina, 
Wagner Rodrigues, assinou 
nessa quarta-feira, 30, uni ter-
1110 de cooperação técnica 
com a UFT (Universidade 
Federal do Tocantins), desti-
nado ao Programa UMA 
(Universidade da Maturidade) 
que tem conto objetivo a me-
lhoria da qua)idade de vida da 
população adulta e idosa, pro-
movendo a  con  vi vênc ia  sod-
ale aquisição delinvos  crane-
cimentos. 

O doctunento foi assinado 
durante uma cerimônia no pré-
diode  UMA no  Campus  de Pal-
mas. Por meio da parceria, 
Municipal dispunibiliza  prates-
sores que atuam no projeto, e 
este ano também irá ceder o 
prédio que  sets)  utilizado  pant  
as aulas opôs o retorno das ati-
vidades presenciais. 

"0 poder público é o prin-
cipal promotor de uma cidade 
que acolha a popula0o come 

um todo. Eissa parceria faz 
parte de uma serie de ações 
que temos realizado para in-
cluir a população idosa tia so-
ciedade de forma mais ativa, 
proporcionando um envelhe-
cer sadio e envolvendo a po-
pulação idosa com as demais 
parcelas da comunidade", dis- 
se 0 prefeito. 

Universidade 
da Maturidade 
O Progrania UMA Um-

versidade da Maturidade) é 
um projeto de extensão da 
UFT que integra os alunos da 
Universidade da Maturidade 
com  ens  estudantes da nutriu-
ação, promovendo atividades 
flsicas, culturais e sociais  ii  
população da terceira idade. 

"A assinatura do termo de 
cooperação com a Prefeitu-
ra  (le  Araguaína consolida 
mintl história de nove anos da 

C  Made  e < 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão • MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229. Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ1 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -  CPL 
E-mail: col  arnaranteeoutlook.com  

httos•1/6  the  etamarant e sna.a ov. br  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Arnarante do Marenhão. MA. core sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP. 55923-000 - Arearaele 
do Maranean/MA, através do seu Pregoeiro Municipal,  attitude area 
Port"  n° 734/7021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna púdico que 
cem base ria Lei Federal n" 10.520/21102, regularnentado polo  Demote  
Mueicipal 01812021.  art.  15 da Lei n° 8.666 regulareentaoo pelu Decran 
Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/20e6, regulamentado  pale  
Decreto Municipal n' 017/2021 e  deems  nomias atinentes a  rasped»,  
realizará as 179,009es (prove horas) do dia 15 de Julhe de 2021, a I ititaçãe 
na modalidade PREGAO. na forma ELETRONI C A. do - 4,o  Tinnier  Prec.,  pr  
Item objetivando Registro de Preços  parr  eeeT• n i • - n- e,en 
1;0, de  controls  especializados fRaio-X. Ultee - • .-- )• e ' ,1t• 4 beria. 
Endoseopia e TomograTa),  corn  laudos a sere ---  !el  • -- •O MUlli:Jpio 
de Amolante do  Maranhao  - MA. destinados aos  ...ties  do SUS (siste-
ma  Onion  de saerte). Este Cerral e  sees snares  esten e disposição dos 
interessados ^o e.ndereço supra, de 2° a 6' feira, no horário dos 06005,  
(old  horas) es 13:00hs (treze horas),  mule  poderão ser constritados 
gratuitamente ou obtidos por meio cigital pela internet :graves In, nosso 
endereço eletrônico CO  site:  h005Jleitto.liaMaraete.M9,ecw.br e., no  site  
do PORIAL DE COMPRAS PUBLICAS littos 
wevecoortaldecommesoublicas centbre ESelarecimentOs adicionais no 
mesmo endereço. Arnarante do Marenheo (MAL 02 de Jelho de 7021.  
Oahe  Cardeso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO  OE  LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02512021 - PORTAL DE COMPRAS 
M 

PU- 
BLICAS - Prefeitura Municioal de Arnarante do  Maranhao  A. com  sede 
na Av.  Deputed° La  Rocque. 1229. Centro. CEP. 65923-000 - Amarante 
o MaranheoTAA, através do seu Pregoeire Municipal.  !metre&  ode 

Porte,  a ^r 234:2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna púdico que. 
CCT base na Lei Federal n' 10.520/2002. regulanientado pino Derreto 
Municpal 0182021, Lei Complementar n° 123/200e. regulamentato pelo 
Decreto  Muir  dual n' 017/2021 e demat norrnas atinentes e espécie, 
realizará es 140055 (catorze horas) do dia 15 ge  Mho err  2321, a 
licitação na morialidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tire» Menor  
Preen.  por Item. objetivando a contratação de  empress  especializada no 
seNeço de lorecao de  Software  Sistema de Contaedidarie Publica Ines-
grade a Hospedagem de Dados pare o Portal. Este Edral e  Sees  anexos 
estão A disposição dos interessados no endereço supra. de 2° a 6° feira, 
mie  florid°  das 08 001's  lode  horas) 6, 13:00hs  drew  horas). onde  
!coder*,  ser, consultados gratuitamente ou ohtdos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrenico 110  site-  nttoaehthell 
eriarantallagev.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ta, 
1652twww.ocrtaideconaaasou5lic6e.eem.be  Esdarecimemes adicionais. 
no mesmo erdereço. Ameranto do Maranhão (MA), 02 de julho de 202).  
Clete°  Careesd Pinheiro. Pregoeiro Municipal. 

AVISO  OE  LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 02612021- PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS . Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao:MA,  corn  sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante 
do MaranCeo1MA, atraves do seu Pregoeiro Municipal irstitudo oela 
Portart n° 234/2021 -  GAP  de 02 de  merge)  de 2021,  borne ember:, cue.  
tom base na Lei Federal  re  10.520i2002, regulamereado  pelt,  Doendo 
Muricipal 0162021,  art  1500 Lei n° 8.666 regularnentado ode Decreto 
Mtreicipal 010/2021, Lei Complementar n' 123/2006 regulamenlado pelo 
Decreto Municipal n" 017/2021 e  demo's  normas atinentes a espécie, 
realizará As 09:00115 Move horas) do dia 16 de  JO°  de 2021, a licitação 
na modairdade PREGAO. na  forma ELETRONICA. do tipo Menor Preçe  pre 
ken).  objetivando Registro de Preços para eventual prestação de servi-
ços de manutenção de motor  bombes  e painéis e aquisição de motor  
hombres  panes e peças de interesse da Prefeitura Municipal de Ama-
rente  On  Maranhão. MA. Este Edital e seus acmes  °steel  e disposição 
dos interessados no endereço supra, de 21  a  Id  feire no horário das 
08,0055.  lots hares)  as 13  Oohs  (treze  hones),  onde eodereo ser  consul-
tales graarilarnente ou obtidos por meio dig,:al  pale  internet através  du  
nosso endeneço eleteeeico no  site:  haeS:llettpliamerante.reamov.br 00 
no ate  Or.  PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS httosli 
www andeldecnnweascublieas.coni br/ Esclarecimentos adicionais. no 
mesmo endereço. Arnarante do Maranhão  (MAT  02 de Julho de 2071. 
Clehio Cardoso Pinheim Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 02712021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Amerante do Ma-anheo VA.  corn  sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP. 65923-00b - Arnarante 
do Marantão(MA, atraves do seu Pregoeiro Menicipa/. Tnetittf do  pole 
Pertain  e° 234(2021 -  GAP  de 02 de março do 2021. torna peelico  gee.  
com  base na Lei Federal n" 10.520/2002, reguiamentado pelo  !Aerate  
MLmicipal 0162021,  art.  15  ea  Lei n° 8.666 regulnmentane  into  Decreto 
Municpal q1570? I, lei Complementar n° 12312036. regulerientado pelo 
Decreto Muncioal n 017/2021 e demais normas atinentes e espécie. 
realizara es 09,00hs Move horas) do dia 19 de Julio de 202', a licitaceo 
na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, de tipo Menor Preço per  
Lent.  objetivardo  Rowse°  de Preços pare eventual 040 sição de peças 
pare equipernentos  medicos-hospitalares e cadeiras adoreolôgic.as  de 
interesSe da Seeretana Municpal de Sadde de Amamente do Maranheoi 
MA, Este Edital e  sells  anexos estilo A disposição dos interessados no 
endereço supra, oe 2° a 6' terra, no  hater,  das 08,0065 Ioito notes) ás 
13.00hs  !braze  horas), onde poderão ser consultedou gratuitamente cm 
uLtdos por nreio digital pela eiterret weaves  du  nosso eederecc eietrô-
Moo no  site-  latoaehtto://amarante.ma.gov  br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS httoseiwww.cortaldeCemoraeoubl Catecer.be 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereco. Amarante do Mara-
nhee (MA). 02 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 
Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA, Caro sede 
na Av. Deparado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante 
do Maranheo/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, irstituão oele 
Ponare 73412021  -GAP  de 02 de mareo de 2021, torna  peek°  sue, 
com base na lei Federal n° 10.520/2002. regulareemado pelo Decreto 
Mileirdp4 019/202),  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado  pee, Decree)  

,in,!pal 01912021, Lei Cninplementar 11" 123121106 regrew-nomad,'  pelf.,  
Decreto Muocioal n' 017/2021 e demos normas atinentes e espécie, 
realizará As 1e4.00hs (nova horas) do dia 20 de Julho de 2021, a licenceo 
na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Pieço por 
(tem. objetivando Registro de Preços para eventual prestnçeo de servi-
Çlle de mantitengeo  preventive  e corretba  corn  reposição de pecas e 
acessórios nos equipamentos medicoahnspitalares e odontolegicos de 
interesse da Secretaria Municipal de Saude de Amamento do Marenhao/ 
MA Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessailoe no 
endereço supra. de 2' a 6' feira, no heitrio das 0600hs 'oito eorae) ás 
111,00hs treze horas). onde poderão ser consultados gratuitamente ou  
°lades  po• MOO, digital pela intereet.  Weaves  do nosso 0;11e-ow  Metre,-
nieo no  site  htter)./.httoeiamarante-retany  En  ou no  site  do PORTAL  DC  
COMPRAS PUBLICAS  linos  //www.00rlalde00rnotasoubtoas.i.uiii.126 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amorante  co  Mira-
0h50 (MA), 02 se Julho de 2021. Clebio Cardoso Pieheiro Pregoeiro 
Municipal  

toral dos representados. Na 
decisão, a juiza afinna que "o 
caso configura a pratica decal-
co dois, uma vez que macula 
as informações apresentadas 
Justiça Eleitoral e desequili-
bram o pleito democrático ein 
claro abuso de poder econômi-
co. considerando o alto valor 
omitido". 

De acordo com a denúncia 
apresentada pelo Ministério 
Piiblico Elcitoral, s6 o gasto 
com combustível não contabi-
lizado teria sido de R$ 59 mil. 
"E nesta linha, o  conjoint('  pro-
batório apresentado se mos-
tra suficiente a demonstrar a 
omissão de gastos nas pres-
tações de contas dos requeri-
dos", explica a juiza. 

A juiza cita a manifestação 
tio Ministério Público Eleitoral 
que diz: "Desta sole, como es-
tes valores não foram demons-
trados na prestação de contas 
eleitoral, mas foram efetiva-
mente investidos no processo 
eleitoral, caracterizado o abuso 
econômico e o consequente des-
respeito à disputa  equal-  lime no  
moment()  das eleições-. 

A decisão cabe recurso, mas 
se for mantida. Formoso do 
Araguaia terá novas eleições. 

ELEIÇÕES 2020 
0 prefeito  Henn  Rodri- 

trema importância social, pois 
tem uma abordagem inova - 
dora, onde o poder executiv o 
se une à universidade para 
levar  Wes  que promovam 
um envelhecimento de quali-
dade população de Aragua-
ina. Estamos muito contentes 
em  o'er  que continuamos 
crescendo  coin  o projeto e 
planejando ainda mais tsetse-
ficios a comunidade". disse o 
coordenador da UMA, Luis  

gues e o vice Israel Borges 
foram eleitos 38,16% dos 
votos válidos. O segundo 
colocado na disputa, Ronison 
Parente (MDB). que foi o 
responsável pela denuncia 
Justiça Eleitoral, ficou com 
34,19% dos votos. 

0 QUE DIZ A DEFESA 
Em nota, a defesa do pre-

feito e do vice disse que res-
peita a decisào, mas lamen-
ta os fundamentos utilizados. 
e que dentro do prazo legal, 
vai ingressar com recurso 
eleitoral cabível, levando o 
julgamento para o Tribunal 
Regional Eleitoral do Tocan-
tins (TRE-F0), onde espera 
que a decisão de primeiro 
grau seja reformada, man-
tendo os diplomas dos repre-
sentados. 

Para a defesa, a pena de 
cassação feriu o principio 
da proporcionalidade, con-
trariando, também, a von-
tade popular dos eleitores 
de Formoso do Araguaia 
que, com coragem, elege-
ram Reno Rodrigues e Is-
rael Borges para adminis-
trarem o Municípios  not  pró-
ximos quatro  arms.  

A nota é assinada pelos 
advogados Juvenal Klayber e 
AdrianoCnanzelli. (Assessoria) 

Sinésio Silva Neto. 
O curso é gratuito e tem 

duração de 18 meses. Para 
participar é necessário ter a 
partir de 50 anos e agendar a 
inscrição pelo telefone: (631 
99291-7736. Apos a conclusão 
do curso, o aluno da UMA 
recebe o titulo de Educador  
Politico  Social do Envelheci-
mento Humano, certificado 
pela UFT.  (Ascent  Ai-armed-
na/Felipe  Maranhao)  

Araguaina assina acordo de cooperação com 
Programa Universidade da Maturidade da UFT  
Corn  a parceria, o Município disponibiliza professores e prédio para a realização das aulas 

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO 
Medicina Tradicional Chinesa 

Pós-Graduacão Acupuntura 
Capacitacio de Profissionais da  Area  de Saúde 

uma terapia Milenar chinesa Com  Mai',  de 3 mil anos 
de existência, reconhecida pela Organização Mundial 
de  Sande  - OMS e pelos Conselhos Federais de  Sande. 

Biomedicine  • Enfermagem • Farmácia 
Fisioterapia • Medicine • Odontologia 

Psicologia • Terapia Ocupacional 

Contato: (99)98110-0575 • (99) 96174-2961 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

• ,ittARANTE 
• RANHA 
ta)N" 
brica: 

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
024/2021 - 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 MaranhãoiMA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de  maw  de 2021, torna 
público que,  corn  base na Lei Federal IV 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° 1232006. regulamentado pelo Decreto 
Municipal n* 017/2021 e demais normas atinentes A espécie. 
realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 15 de Julho de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Prego por Item. objetivando Registro de Pregos para 
eventual prestação de serviços de exames especializados (Paio-X, 

4 
 ' 110trassonogratia, Colpocospia, Endoscopia e Tomogralia).  corn  

1 
 
dos, a serem realizados no Municipio  dc  Amarante do  Maranhao  

- MA, destinados aos usuários do SUS (sistema único de sande). 
Este Edital e seus anexos estão A disposição dos interessados no 
endereço supra, de r a 6" feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 
As 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no site:  
httns://httu://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://www.portaldecomurasuublicas.com.br/  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 
025/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  'MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarantc 
do Maranhão. MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que,  corn  base na Lei Federal n° 10.520,2002_ 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, Lei 

• 

Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
unicipal n° 017/2021 e demais normas atinentes A espécie. 

ealizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 15 de Julho de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Prego, por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada no serviço de locação de  Software  Sistema de 
Contabilidade Publica Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal. Este Edital e seus anexos estão A disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2' a 6" leira, no horário das 
08:00hs (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:  
httns://htto://amarante.ma.gov..br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
httus://www.uortaldecomurasullbliCas.com.brl  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 
026/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA.  corn  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,  coin  base na Lei Federal n° 10. 
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 16 de Julho de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação  dc  serviços de manutenção de motor bombas e 
painéis e aquisição de motor bombas, painéis e peças de interesse da 
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2' a 6 feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 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://httn://ainarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
htts:!/www.ortaIcIecornpraspublicas.com.br/  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 
de Julho de 2021. C lebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO NI° 
027/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. 
Deputado 1,a Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria 11°  234/2021 -  GAP  de 02 de  mat-go  de 2021, torna 
público que. com  base na Lei Federal n° 10.520/2002. 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019 2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal a' 017, 2021 e demais normas atinentes à espécie. 
realizara As 09:00hs (nove horas) do dia 19 de Julho de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de peças para equipamentos médicos-hospitalares 
e cadeiras odontologicas. de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde de Arnarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2' 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:  
httus://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://nivw.porialdecompraspublicasamm.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
028/2021 - 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°2342021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.5202002, 
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, 
realizara As 09:00hs (nove horas) do dia 20 de Julho de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de  Margo  de 2017 
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Pública (SACOP) www.tce.mavv.br  e na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL,  Prédio situado na A% enida Rio  Parnaiba,  820 — 
Centro, CEP: 65.810-000 — Alto  Parnaiba  - MA, de 2 a 6' feira, no 
horário das 08h as 12h e das 1411 is 17h. Poderá ser solicitado tam-
bém através do  e-mail:  cplaltoparnaiba(ii).gmail.com. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e local. Alto  Parnaiba-MA. 28 de ju-
nho de 2021. Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro — Alto  Parnaiba.  

MIS° DE LICITAÇÃO. PROCFSSOADMIN1STRATIVO N° 38/2021 — 
PMAP-MA. PREGÃO PRESENCIAL N". 15/2021- PMAP-MA. 
,A Prefeitura municipal de Alto  Parnaiba-MA, através de seu Pre-
goeiro c Equipe  dc  Apoio, torna público para conhecimento dos in-
teressados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial 
n" 15/2021-PMAP-MA, tipo menor preço. objetivando a aquisição 
de caminhonete tipo Pick-up cabine dupla 4x4  ii  diese para Prefeitu-
ra Municipal de Alto  Parnaiba-MA, no  din  16 de julho de 2021, is 
09h:00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação —  CPL.  
situada na Avenida Rio  Parnaiba.  820 — Centro. CEP: 65.810-000 
— Alto  Parnaiba  - MA. na forma da Lei 10.520 de 17 de junho de 
2002. Decreto Federal n° 3.555/2000, aplicando-se os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar n" 123.2006 alterada pela Lei  

ill Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, 
a Lei n.° 8.666.'93. 0 edital e seus anexos estão a disposição dos in-
teressados no  site  da Prefeitura Municipal de Alto  Parnaiba  https: ../ 
www.altoparnaiba.ma.gov.br. Sistema de Acompanhamento Eletrôni-
co de Contratação Publica (SA(OP) WWW. tc e .m a .sov.br e na Comis-
são Permanente de Licitação -  CPL.  Prédio situado na Avenida Rio  
Parnaiba,  820— Centro, CEP: 65.810-000— Alto  Parnaiba  - MA. de 2' a 
6" feira, no horário das 08h às 12h e das 14h as 1711. Poderá ser solicitado 
também através do  e-mail:  cplaltopamaibaA.:ginail.com.  Esclarecimen-
tos adicionais no mesmo endereço e local. Alto  Parnaiba-MA. 28 de 
junho  dc  2021. Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro — Alto  Parnaiba.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO 
MARANHÃO 

SEXTA - FEIRA, 02- JULHO - 2021 

rante do Maranhão - MA, destinados aos usuários do SUS (sistema 
único de saúde). 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) 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:rilettpl'amarante.ina.gov.br 
ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https: ,www.por-
taldecompraspublicas.com.br  Esclarecimentos adicionais, no mes-
mo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 02 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão,MA, com sede na Av. Deputado  La Roe-
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  marvel  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, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal n' 017/2021 e demais normas atinentes 
à espécie, realizará is 14:001is (catorze horas) do dia 15 de Julho de 
2021, a licitação na Modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação 
de empresa especializada no serviço de locação de  Software  Sistema 
de Contabilidade Publica Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos no endereço supra. de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gra-
tuitamente ou obtidos por meio digital pela  internee,  através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  
site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS heeps://www.portal-
decomprasptiblicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 de julho de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÂO PCBLICA.  PRE-
GAO  PRESENCIAL SRP 012/2021. 0 município de  Amapa  do  
Maranhao  através da Prefeitura Municipal de  Amapa  do Maranhão / 
MA, torna público aos interessados que, por motivos de força maior 
a licitação  ern  epígrafe. objetivando o Registro de Preços para even-
tual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços 
de confecção de próteses dentarias para atender as necessidades do 
município,  coin  abertura prevista para o dia 05 de julho de 2021 is 
14h00min. fica Adiada para o dia 16 de julho de 2021 is 141100min,  
Amapa  do Maranhão. 30 de junho de 202 I .Ronaldo Araujo de Sou-
sa— Secretário Municipal de  Sande.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHA() 

AVIS() DE LicrtAçÃo PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS-Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão 1tA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que. 1229. Centro. CEP: 65923-000— Amarante do Maranhão:MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 
234/2()21 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna público que. com  
base na Lei Federal n° 10.520, 21)02. regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n 1232006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n' 017/2021 e demais normas 
atinentes à espécie. realizará is 09:00hs (nove horas) do dia 15 de 
Julho 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 serviços de exames 
especializados (Raio-X, Ultrassonografia. Colpocospia, Endoseopia 
e Tomografia), com laudos, a serem realizados no Município de Ama- 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão,MA, com sede na Av. Deputado  La Roe-
que. 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhao/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria 11° 
234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que, com 
base na Lei Federal tr 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, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 16 de 
Julho de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRONICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Re-
gistro de Preços para eventual prestação de serviços de manutenção 
de motor bombas e painéis e aquisição de motor bombas, painéis e 
peças de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante 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  ho-
ras) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratui-
tamente ou obtidos por meio digital pela  internee.  através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ina.gov.br   ou no  
site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https: /www.portalde-
commaspublicas.com.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo en-
dereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 de Julho de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021 
- 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 Maranhão MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n° 
234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, com 
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dias úteis no horário de expediente da Prefeitura 
Amarante do  Maranhao  - MA, ou poderão ser  cons  
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ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP N" 026/2021. 0 Município de Amarante do 
Maranhão avisa aos interessados que na publicação do Aviso de 
Licitação do Pregão Eletrônico SRP 026/2021, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico de Amarante do  Maranhao  — DOEAM, no dia 
02/07 2021, pagina 2. ONDE SE LÊ: REALIZARA AS 09:00hs  
(NOW:  HORAS) DO DIA 16 DE JULHO DE 2021. LEIA-SE: 
REALIZARA AS 14:00hs DO DIA 19 DE JULHO DE 2021. 
Amarante do Maranhão — MA, 16 de Julho de 2021, Clebio Cardoso 
Pinheiro — Pregoeiro Municipal.  

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP - N" 011/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, por 
intermédio do Pregoeiro. torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico  if  011/2021, tendo como objeto O Registro de Preços 

4)  para eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do  
Maranhao  - MA, saiu como vencedora da licitação supracitada. as 
empresas: A DOVANDRO LUIZ FRAPORTI inscrito no CNPJ n" 
07.554.943/0001-05, vencedora,  corn  proposta apresentada no valor 
total de RS 16.333,76 (dezesseis mil trezentos e trinta e três reais 
e setenta e seis centavos). ANA PAULA FARIAS MAIA, inscrita 
no CNPJ n" 40.651.591/0001-81. vencedora, com proposta 
apresentada no valor total de R$ 8.397,00 (oito mil trezentos e 
noventa e sete reais), ASCLEPIOS EQU I PAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI — ME, inscrita no CNPJ o" 
33.068.320/0001-32. vencedora, com proposta apresentada no valor 
total de R$ 10.462,00 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois 
reais), DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 01.183.733/0001-71, vencedora, com 
proposta apresentada no valor total RS 106.537,00 (cento e seis mil 
quinhentos e trinta e sete reais), DISTRIBUIDORA F. 
BARBOSA EIRELI, inscrita no CNPJ n" 11.792.137/0001-42, 
vencedora, com proposta apresentada no valor total de R$ 1.306,79 
(um mil trezentos e seis reais e setenta e nove centavos), 
FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA — 
ME, inscrita no CNPJ n0  05.118.766/0001-99, vencedora,  corn  
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 proposta apresentada no valor total R$ 6.743,00 (seis mil setecentos 
e quarenta e três reais), GIGANTE PRODUTOS  MEDICOS  
EIRELL inscrita no CNPJ n" 11.050.321/0001-17, vencedora, com 
proposta apresentada no valor total de R$ 49.780,00 (quarenta e 
nove mil setecentos e oitenta reais), M CARREGA COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES — ME, inscrita no CNPJ n° 
32.593.430/0001-50, vencedora,  corn  proposta apresentada no valor 
total de RS 29.865,00 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e 
cinco reais), MAGNA MEDICA LTDA, inscrita, no CNPJ n" 
05.922.811/0001-63, vencedora,  corn  proposta apresentada no valor 
total de R$ 25.788,00 (vinte e cinco mil setecentos e oitenta e oito 
reais),  UP  DISTRIBUIDORA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITAI.ARES — EPP, inscrita no CNPJ 
n° 30.557.253/0001.21, vencedora, com proposta apresentada no 
valor total de RS 72.150,70 (setenta e dois mil cento e cinquenta 
reais e setenta centavos) e W TEDESCO REFRIGERAÇÃO — 
EPP, inscrita no CNPJ n" 20.121.311/0001-16. vencedora, com 
proposta apresentada no valor total de R$ 21.670,00 (vinte e um 
mil seiscentos e setenta reais). Considerando que o criterio de 
julgamento foi por Menor Preço por item. O Pregoeiro informa 
ainda, que os autos do Processo encontram-se, com vistas 
franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos 

digital pela internet, através do nosso endereço e etrônico no  site:  
lutps://lutp://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS: 
huns://v, .porta ldecomprasp uhl icas.coin.br   . Amarante do 
Maranhão - MA. em 16 de Julho de 2021. Clébio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

PREGÃO ELETRONICO SRP - N°024/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, por 
intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico n° 024'2021, tendo como objeto 0 Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços de exames especializados (Raio-
X, Ultrassonografia, Colpocospia, Endoscopia e Tomografia), com 
laudos, a serem realizados no Município de Amarante do Maranhão 
- MA, saiu como vencedora da licitação supracitada, a empresa: 
SGS SERVIÇOS  MEDICOS  LTDA inscrito no CNPJ n° 
28.546.555/0001-52. vencedora de todos os itens. coni proposta 
apresentada no valor total de R$ 1.474.872,00 (um milhão 
quatrocentos e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois 
reais). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor 
Preço por item. 0 Pregoeiro informa ainda, que os autos do 
Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos interessados a 
partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de 
expediente da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - 
MA. ou poderão ser consultados por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no site:  
https://http://amarante,ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS:  
ht  tps ://www,port a  Id  ecompras publ ica s com.bri. Amarante do 
Maranhão - MA, em 16 de Julho de 2021. Clébio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

PREGÃO ELETRONICO - N°025/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA. por 
intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico n° 025.2021, tendo como objeto a Contratação de 
empresa especializada no serviço de locação de  Software  Sistema de 
Contabilidade Pública Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal, saiu corno vencedora da licitação supracitada, a empresa: 
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA inscrito no 
CNPJ n" 17.422.433/0001-38, vencedora do item. com  proposta 
apresentada no valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 
reais). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor 
Preço por item. O Pregoeiro informa ainda, que os autos do 
Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos interessados a 
partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de 
expediente da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - 
MA. ou poderão ser consultados por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  
httos://littp://ainarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS: 
lutps://www.porta  Wee  ompras_pub licas .com.br Amarante do 
Maranhão - MA, em 16 de Julho de 2021. Clébio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

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