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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 

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 á espécie, realizará ás 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 Pregos para 
eventual prestação de serviços de exames laboratoriais, de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Amarante 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) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br   ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

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

PREFEITURA DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
N° 002 

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 responsivel pelo 
conteúdo aqui publicado. 

ACERVO 

As ediç8es do Diário Oficial Eletrônico de 
Amarante do  Maranhao  poderão ser 
consultadas através da internet, 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  sac  de acesso 
gratuito e independente de qualquer 
cadastro. 

ENTIDADE 

Prefeitura Municipal de Amarante do  
Maranhao  
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 Ill, da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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Rabrica: 

Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma 
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 A 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 operacionalização 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 2a a 6a feira, no horário das 08:00hs (oito 

Ora
oras) As 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 

tuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, 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 
Maranhão (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 marg.() 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 03 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

O

e  

o tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços 
r 

 
a eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 

rmanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão A disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2a 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 
intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBL1C A S  https ://www.portaldecompraspublicas.com   
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
012/2021 - 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 04 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços de exames laboratoriais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 28  a 68  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:  
httpsi/http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
CONTPRA SPUBL ICA S  h ttp s ://www.portaidecompraspublicas.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 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 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 
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 intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://htto://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° 
014/2021 - 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 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 umas funerárias, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de 
Amarante do Mama.° - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6a feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n° 424 de 28 de Março de 2017 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LicITAglto-  CPL 
E-mail:  cpl_amarante@outlook.com  / https://http:// 

amarante.ma.gov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°001/2021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do MaranhAo/MA. com sede na An. Deputado  La  
Rocque, 1229, Centro -Amarante do Maranhao/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°8.666/ 
93, Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizara 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 Maranhão/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 ho-
ras), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  httosl 
Ihttallamarante.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 Maranhão/MA, com sede na An. Deputado  La  
Rocque, 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, toma público que, com base na Lei Federal n°8666/ 
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 Preço 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 Orçamentaria do Poder Executivo Municipal. Este Edital 
e seus anexos estas a disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2° a 6" feira, no horario das 08:00hs (oito horas) as 13:00h5 (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https1 
/htto://amaranto ma grnai Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
rego. Amarante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

arAVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°003/2021 A Prefeitu-
unicipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na As. Deputado  La  

cque, 1229, Centro -Amarante do Maranhao/MA, através da Comissão 
rmanente de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria n° 235/2021 de 02 

de março de 2021, tome púbfico 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 A espécie, realizarb 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  juridic°  na  
Area  de contencioso judicial que não se enquadre, pela sua natureza, aos 
trabalhos rotineiramente prestados pelo corpo permanente do Municipio. 
Este Edital e seus anexos estão 6 disposição dos interessados no ende-
rego supra, de 2° a 6' feira, no horário das 08:00h5 (oito horas) as 
13:00h5 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela  Internet,  através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  httos://httai/amarante ma  goy  br 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 Maranhão/MA, com sede na An. 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 CO/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 Maranhão/MA. Os Grupos Formais/ 
Informais e Fomecedores Individuais deverão apresentar a documenta-
ção para habilitação es Projeto de Venda do dia 19/04/2021 até o dia 10/ 
05/2021 das 08:00 as 13:00 hrs no Setor de Licitaçbes da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão 
6 disposição dos interessados no endereço supra, de r a 6' feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00h5 (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet,  
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto:// 

r  Esclarecimentos adicionais, no mesmo enderego.Ama-
rante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa Costa 
- Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 

l
ra nhao/MA, com sede na An. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro CEP: 
'3-000 - Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
1, instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
a 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° 017/2021 e demais normas atinentes a 
espécie, realizará as 09:00hs (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 Secre-
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 
08:00h5 (oito horas) as 13:00h5 (treze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet,  através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  hgogrihttp://amarante  ma gov br ou 
no site  do PORTAL DE COMPRASPUBL ICA Shttos:// 
www.00rtaldecomorasoublicas.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° 010/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA, com sede na An. 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, Lei Complementar n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 ademais normas atinentes 
a espécie, realizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 30 de abril de 
2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo 
Menor Preço, por Item, objetivando contratação de empresa para presta-
ção de serviços de assessoria e consultoria a secretaria de saúde, com 
vistas A operacionalizaçao de sistemas disponiveis do governo federal, 
do governo estadual,  (undo  nacional de saúde -  fns  (gerenciamento de 
objeto e propostas), saips (sistema de apoio a implantação de patinas em 
saúde) e todos os programas e projetos lincados a secretaria de saúde, 

P"MITARSUIUPPEIgiPZE)NETPEODRETIIVAIÇIVA  

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N°001/2021. OBJETO: 
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Carne  Bovine,  para 
atender as demandas das Secretarias do Municipio de Porto Franco. ABER-
TURA: 04 de maio de 2021, as 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor  Prep:.  Por Item. ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem, n°10, Centro, 
Porto Franco/MA. OBTENÇAO 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) 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 poderao 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 CIRQUEIFtA DE SOUSA 
Pregoeira. 

o progresso 
Sábado, lide abril de 2021 

visando á captação de recursos para o municipio na  Area  da saúde. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2' a 6° feira, no horario das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital  pals  internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  btigeS 
liggriamarante ma  goy  br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShl=  
tps://vrow portaldecomorasoublicas.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°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 Maranhão/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  patio  Decreto Muni-
cipal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizara as 09:00hs 
(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 Maranhão 
- 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 oh-
lidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  htt Whttariamarante ma gov.br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLlCASfittos//www oortaldecomorasoublicas 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 ELETRONICO 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 Maranhão/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 ademais normas atinentes a espécie, realizará As 09:00hs 
(nove horas) do dia 04 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRONICA, do tipo Menor Prego, 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 a disposição dos interessa-
dos 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 intemet, através do nosso endereço eletrônico 
no  site:  Itos://hltallamarante ma gov br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShrioallwww.00rtaidecomorasoublicas.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°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°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, 
com base na Lei Federal n°10.520/2002. regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°017/2021 ademais somas atinentes 6 espécie, realizará as 09:00hs 
(nove horas) do dia 06 demais de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRONICA, do tipo Menor Prego, por Item, objetivando Registro 
de Pregos para eventual aquisição de livros para Educagao Infantil I, Educa-
ção Infantil  It  e Educagao Infantil Ill da rede Municipal de Amarante do Mara-
nhão/MA. Este Edital e seus anexos estão 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 ob-
tidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httpanhttallamarante.ma  gov br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShgps://www oortaldecomorasoublicas com br/Esclareci-
mentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (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 Maranhão/ 
MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituldo 
pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que, 
com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 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 ELETRONICA, 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 Maranão 
- 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 poderto ser consultados gratuitamente ou ob-
tidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httos://htto://amarante ma  son  br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttpaliwww oortaldecomorasoublicas.com  bilEsclareci-
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°018/2021 - 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 dja 12 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRONICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro 
de Pregos para eventual prestação dos serviços de recuperação da pavi-
mentação asfáltica da malha viaria 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) as 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httparihttallamarante.ma  gov br ou no  site  do PORTAL DE COM- 
PRASPUBLICAS sclareci- 
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°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 Maranhão/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 Municipa 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N°002/2021. OBJE-
TO: Registro de  Prows  para eventual e futura aquisição de Pães e 
Bolos, para atender as demandas das Secretarias do Municipio de Porto 
Franco. ABERTURA: 05 de maio de 2021, as 09:00h (nove horas). TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praga Demétrio 
'homem, 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) 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  cpl.portofranco@gmail.com. Porto 
Franco/MA, 15 de abril de 2021. 

JAILMA CIRQU El RA DE SOUSA 
Pregoeira. 

cipal  re  017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará As 
09:00hs (nove horas) do dia 14 de mula da 2021, a licitação na modalidade 
PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço 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 08:00h5 (oito 
horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuita-
mente ou obtidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  httos://htto://amarante.ma  coo br ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAShttos://www.00rtalglecomorasoublicas.com.bri  
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 As. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 -Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
toma público que, com base na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 ademais normas atinentes 6 
espécie, realizara as 09:00hs  (love  horas) do dia 17 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual prestaçâo 
dos serviços de recuperação de guia, meio fio e sarjetas e desobstrução 
de galerias, corregos e valas do Municipio 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 08:00h5 (oito horas) as 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
Obtidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  httos://http://amarante  ma gov  tor  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttos://www portaldecomorasotablicas com br/Escla-
recimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 018/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA, com sede na An, Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
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 ri° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 ademais normas atinentes A 
espécie, realizara ás 09:00hs (nove  hares)  do  die  21 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Pregos para eventual prestação 
dos serviços de locação de máquinas pesadas com operador, para aten-
deras necessidades da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA, Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2° a 6° feria, no horário das 08:00hs (oito horas) As 
13:00hs (treze horas), onde podemos ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrâni-
co no  site:  httos://http://amarante.ma  ciov br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShgos://www oortaldecomorasoublicas com bgEscla-
recimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR6NICO N° 019/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA, com sede na An, 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,  cam  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 a 
espécie, realizara As 09:00hs  (Dove  horas) do dia 24 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de material elétricos para atender as necessidades das Secretarias Mu-
nicipais 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) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou oblidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  hgos://htto://  
varante ma gov br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShitool 
/www.00rtaldecomorasoublicas 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° 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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, 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, 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 a 
espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 26 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de material, equipamentos e EPI para atender a necessidades da ilumina-
ção pública de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos 
estAo à disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6° feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00h5 (treze horas), onde pode-
rap  ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, 
a  tray  és do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto:// 
Fgolgabuy anv.br  ouso  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShfim/ 
/www oortaldecomorasoublicas com briEsclarecimentos 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,  corn  sede na An. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 -Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
toma público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 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 (nove horas) do dia 28 de maio de 2021.0 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
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 obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrOnico no  site:  fittos://htto:// 
amarante.magov bt ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShfig0 
/www portaldecomorasoublicas_combr/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021. OBJE-
TO: Registro de Pregos para eventual e futura aquisição de  Gas  de 
Cozinha Engarrafado GLP P13 e P45, tipo doméstico (Recarga) e Botfião 
de  Gas  de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas das 
Secretarias do Municipio de Porto Franco. ABERTURA: 06 de maio de 
2021, as 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por 
Item. ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem, n°10, Centro, Porto Franco/ 
MA. OBTENÇAO 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) 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 - 
www.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 CIROU El RA DE SOUSA 
Pregoeira. 
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS SEXTA - FEIRA, 16 - ABRIL - 2021 23 
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 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 PREGAO, 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 
6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas)  Ss  13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  Jittps://http:// 
Dmarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COIvfPRASPUBLI-
CAS  h  ups  ://www.portaldecom praspublicas.com.br/Esclarecimentos  
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
marg.() 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 Maranhão/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 
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 ELETRÔ-
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 A operacionaliznao de sistemas dis-
poníveis do governo federal, do governo estadual, fundo nacional de 
saúde -  fns  (gerenciamento de objeto e propostas), saips (sistema de 
apoio A implantação de políticas  ern  saúde) e todos os programas e 
projetos lincados a secretaria de saúde, visando A 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) ás 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:// 
amarante ma gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLI- 
CAShttps://www.nortaldecomras  u lic om sclarecimen- • tos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (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/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, toma público que, com base na Lei Federal n° 
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da  
Lein°  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 a 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 á disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2° 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:  bt-tps://http://amarante.ma.gov. 
bx 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/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 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 PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação de serviços de exames laboratoriais, de interesse 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amarante do Ma-
ranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados no endereço supra, de 2a  a 6a feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov. 
hs ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBL1CAShttps://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 PREGAO 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 A espécie, realizará As 09:00hs 
(nove horas) do dia 06 de maio de 2021, a licitação na modalidade 
PREGAO, 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 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 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 CONTPRASPUBLICAShttps:// 
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 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 Maranhão/MÁ, através 
do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria  if  234/2021-  GAP  
de 02 de mama 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 Comple-
mentar n° 1232006, 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, 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) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser  consul- 


